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Úvod  

Předmětem této práce je právní institut vlivné osoby. Tento institut vnikl do českého právního 

řádu rozsáhlou rekodifikací soukromého práva, kdy 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 

90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

Je součástí nové právní úpravy podnikatelských seskupení, která je v celku originální tvorbou 

zákonodárců a přímo nekopíruje žádný systém moderního práva podnikatelských seskupení, a 

proto bude práce zaměřena především na identifikování a analýzu specifik tohoto právního 

institutu, jeho přínosu do práva obchodních korporací a rovněž jeho využití v právní praxi. 

Metodikou práce je analýza platné právní úpravy ovlivnění v komparativním kontextu vývoje 

právní úpravy, právní praxe a odborné literatury. 

 

Cílem této práce je nejprve obecně charakterizovat podnikatelská seskupení, jejich jednotlivé 

formy a vzájemné vztahy mezi nimi a poté se podrobněji věnovat jedné z jejich forem, a to 

ovlivnění. Podnikatelská seskupení jsou rovněž popsána z hlediska předchozí právní úpravy a 

z pohledu práva Evropské unie. Cílem práce není porovnání a charakteristika právní úpravy 

podnikatelských seskupení ve vybraných zahraničních právních řádech. Cílem je vystihnout 

podstatu tzv. vlivné osoby na základě analýzy právní úpravy a následně upozornit na výkladová 

úskalí, s nimiž se setkala judikatura, odborná veřejnost i právní praxe a zároveň zjistit, kdo se může 

ocitnout v postavení vlivné osoby v komparativním kontextu rozhodnutí českých soudů a výkladu 

odborné literatury. Především je pak snahou kriticky představit aplikační a výkladové problémy, 

které vyvstávají při využívání institutu vlivné osoby, navrhnout jejich možná teoretická řešení a 

zhodnotit současnou právní úpravu a využívání tohoto institutu. 

 

Zdroje použité pro zpracování této práce jsou především právní předpisy, odborná literatura, 

komentáře, časopisecké články a v neposlední řadě judikatura. Odborné literatury týkající se 

podnikatelských seskupení, a konkrétně vlivné osoby, je dostatečné množství, avšak negativem je, 

že si dostupné zdroje často odporují.  

 

Tato práce je rozdělena celkem do pěti kapitol. V první kapitole je nejprve představen pojem 

podnikatelských seskupení jako projev ekonomické koncentrace. Zároveň jsou definovány 

charakteristické znaky podnikatelských seskupení a jejich formy. V další části je již popsán stručný 

vývoj právní úpravy podnikatelských seskupení na českém území, hlavně jeho úprava v zákoně č. 

513/1991 Sb. obchodní zákoník. Následně jsou vymezeny inspirační zdroje vycházející z právní 
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úpravy podnikatelských seskupení ve vybraných zahraničních státech, kterými se právní tuzemská 

právní úprava při rekodifikaci inspirovala. Tato část se zároveň věnuje prezentaci úpravy práva 

podnikatelských seskupení na úrovni Evropské unie a jeho vývoji. Dále je analyzováno základní 

schéma právní úpravy podnikatelských seskupení tuzemské právní úpravy. Jsou zde rozebrány 

jednotlivé stupně podnikatelských seskupení a různé pohledy na rozdělení několikastupňové 

soustavy.  

 

Třetí kapitola se věnuje platné právní úpravě ovlivnění v zákoně o obchodních korporacích 

s tím, že odráží i diference oproti předešlé právní úpravě. Cílem je poskytnout analýzu obecných 

aspektů ovlivnění, tak aby z nich mohly čerpat následující kapitoly zaměřené na samotný institut 

vlivné osoby. V této kapitole jsou tedy vymezeny pojmové znaky ovlivnění, způsob realizace 

vlivu, charakteristika významnosti vlivu a vznik škody.  

 

Čtvrtá kapitola je zaměřena výhradně na odpovědnost vlivné osoby. Celkem se skládá z 

několika částí. V úvodní části je charakterizována samotná povinnost vlivné osoby hradit újmu 

obchodní korporaci. Následně je analyzována možnost zproštění vlivné osoby k náhradě újmy za 

předpokladu dodržení určitých podmínek. Dále se kapitola věnuje ručení vlivné osoby za dluhy 

obchodní korporace a výkladu těchto mnohdy problematických ustanovení v zákoně o obchodních 

korporacích týkajících se ručení vlivných osob. 

 

Poslední kapitola této diplomové práce opírající se o závěry z předcházejících kapitol, kde byla 

provedena podrobná analýza platné právní úpravy institutu ovlivnění a jeho právních důsledků, se 

bude dobírat, na základě analýzy platné právní úpravy, judikatury a odborné literatury, skutečného 

obsahu institutu vlivné osoby a kdo může být v postavení vlivné osoby. Závěrečná část má za cíl 

shrnout závěry provedené analýzy s cílem kriticky zhodnotit platnou právní úpravu s přihlédnutím 

ke změnám oproti předchozí právní úpravě. Na základě zhodnocených výsledků jsou následně 

formulovány úvahy de lege ferenda, jež by mohly přispět ke zlepšení platné právní úpravy 

ovlivnění v českém právním řádu. 
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1 Podnikatelská seskupení  

1.1 Pojem podnikatelská seskupení a jejich charakteristika 

Nejdříve je nutné zaměřit se na vymezení pojmu podnikatelských seskupení, jehož definici 

právní předpisy neuvádí. Pojem podnikatelská seskupení se užívá pro jednotlivá uskupení, 

nejčastěji obchodních korporací, které mohou být provázány vazbami různého druhu a spjaté 

společnými podnikatelskými zájmy, v jejichž rámci může dojít k ovlivňování některých členů 

těchto seskupení do té míry, že je narušena nezávislost jejich rozhodovacích procesů.1 Vytváření 

podnikatelských seskupení je projevem ekonomické koncentrace2, přičemž důsledky jejich vzniku 

jsou v různých právních řádech upraveny odlišně.3 Takto vytvořená zájmová jednotka vzniklá za 

dosažením společných hospodářských cílů nemá právní osobnost, tou jsou nadány pouze jednotliví 

samostatní členové takto vytvořeného zájmového celku.4 Tímto se podnikatelská seskupení 

samostatných obchodních korporací odlišují od dalšího projevu ekonomické koncentrace, kterou 

je fúze, kde sloučené nebo spojené obchodní korporace ztrácí svou právní osobnost a získává ji 

pouze právní nástupce, který již existuje, nebo fúzí vzniká. Nicméně při vzniku ekonomicky 

silného seskupení mají některé obchodní korporace pouze formální právní samostatnost, neboť 

subjekt, který seskupení řídí, má zcela nadřazené postavení proti podřízeným subjektům, a tím 

ovlivňuje jeho nezávislé rozhodování.5 Současná právní úprava v tuzemském právu předpokládá 

tři stupně podnikatelských seskupení, a to ovlivnění, ovládání a koncern.6 

 

Současná ekonomická realita volá po vytváření jednotlivých seskupení, ať již z nepřeberného 

množství výhod v rámci práva podnikatelských seskupení, tak i z důvodu, že „jsou skupiny 

společností jednoduše v módě a nebýt součástí alespoň malé skupinky společností tak znamená 

nebýt úspěšný“.7 S tímto tvrzením nelže než souhlasit, neboť přes absenci přesných statistik lze 

zhodnotit, že značná část obchodních korporací nemá nezávislé postavení a je součástí nějaké 

skupiny obchodních korporací, v jejichž rámci je jejich rozhodování ovlivňováno osobou či 

 

1 POKORNÁ Jarmila In POKORNÁ, Jarmila; VEČERKOVÁ, Eva; PEKÁREK, Milan. Meritum Obchodní korporace 

a nekalá soutěž. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4. str. 207. 
2 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních 

korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5. str. 205. 
3 ČERNÁ, Stanislava. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. Praha: 

Linde, 2004. ISBN 80-7201-416-1. str. 15-16. 
4 ČERNÁ, Stanislava 2004 op. cit., 14. 
5 POKORNÁ, Jarmila In POKORNÁ a kol. op. cit., str. 207. 
6 Ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
7 PELIKÁN, Robert. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Právní monografie. ISBN 978-80-7357-745-

2. str. 100. 
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osobami stojícími na vrcholu takovéhoto seskupení.8 Toto tvrzení podporuje i to, že 

nejvýznamnější obchodní korporace působící v České republice, ať již z pohledu dosažených 

tržeb, podle zisku, produktivity práce a počtu zaměstnanců, tvoří obchodní společnosti, které jsou 

součástí určitého podnikatelského seskupení.9  

 

Nejvýznamnější motiv seskupování, který je v právní teorii uváděn na prvním místě, je 

omezení rizika podnikání.10 To spočívá v zachování majetkové samostatnosti každé obchodní 

korporace v rámci skupiny a při nepovedeném podnikatelském záměru si každá obchodní 

korporace odpovídá za své dluhy samostatně.11 Dalšími důvody seskupování jsou kromě omezení 

podnikatelského rizika využívání daňových výhod, pronikání na nové trhy, posílení pozice na trhu 

a zvýšení schopnosti konkurence, a v neposlední řadě pak úspora nákladů díky společnému řízení 

jednotlivých seskupovaných společností. Vedle výhod vytváření jednotlivých uskupení se objevují 

i určité negativní fenomény, jako je zkreslování hospodářské soutěže, deformace konkurenčního 

prostředí, omezení autonomie vůle závislých členů společností a další negativa, které s sebou může 

přinášet utváření podnikatelských seskupení.12 Cílem této práce ale není podrobně se zabývat 

důvody vytváření podnikatelských seskupení, jejími výhodami a na to navázanými negativy, ale 

pouze obecně vymezit pojem podnikatelských seskupení pro správné uchopení dílčí problematiky 

institutu vlivné osoby. 

 

1.2 Vývoj právní úpravy podnikatelských seskupení 

Tato kapitola se zabývá stručným přehledem vývoje práva podnikatelských seskupení, motivy 

jeho vzniku jsou nastíněny výše v rámci definice tohoto pojmu. Stanislava Černá uvádí, že právo 

podnikatelských seskupení lze definovat „jako soubor norem, který upravuje jednotlivé typy 

spojení, z nichž je seskupení spojeno, formuluje pravidla jejich vytváření, poskytuje nástroje 

 

8 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 204. 
9 Podle neoficiálního žebříčku „Czech Top 100“ obchodních společností působících v České republice na základě 

získaných tržeb v roce 2018 (který vychází z informací, které poskytnou samy firmy, tudíž zde mohou některé 

významné obchodní korporace chybět, nicméně žebříček je pouze jako podpůrný argument postačující) jsou obchodní 

společnosti umísťující se na prvních příčkách součástí podnikatelského seskupení. Pro ilustraci prvních pět uvedených 

společností ŠKODA AUTO a.s., ČEZ, a.s., AGROFERT, a.s., Energetický a průmyslový holding, a.s., UNIPETROL, 

a.s. atd. Dostupné z: https://www.czechtop100.cz/cs/projekty/zebricky/100-nejvyznamnejsich. 
10 Viz například PELIKÁN, Robert 2012 op. cit., str. 99 a ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 

205. 
11 PELIKÁN, Robert 2012 op. cit., str. 100. 
12 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 206. 
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ochrany ohroženým subjektům, a je tudíž – více či méně účinným – prostředkem regulace 

specifických konfliktů zájmů uvnitř a částečně i vně seskupení.“13 Svoje specifikum právo 

podnikatelských seskupení nachází v tom, že jeho vznik začal probíhat až na počátku 20. století a 

jeho největší rozvoj přišel až po druhé světové válce, což se projevuje jako právní důsledek 

nejednotného práva podnikatelských seskupení napříč zahraničními řády a roztříštěnost 

jednotlivých ustanovení v různých zákonech.14  

 

V rámci českého práva byl položen základ právní úpravy podnikatelských seskupení 

v obchodním zákoníku zákonem č. 370/2000 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna. 2001. Některé 

pojmy související s podnikatelským seskupením obsahoval obchodní zákoník už ve znění novely 

obchodního zákoníku zákonem č. 142/1996 Sb.,, který nabyl účinnosti 1. července.1996 a začlenil 

do obchodního kodexu úpravu ovládající a ovládané osoby, a to konkrétně v ustanovení § 66a 

obchodního zákoníku, i když tyto pojmy byly vykládány ve srovnání s novelou účinnou v roce 

2011 značně zúženě.15 Úprava podnikatelských seskupení vložená do obchodního zákoníku 

novelou z roku 2001 vychází mimo jiné z čl. 24a, tzv. druhé směrnice č. 77/91/EHS, a čl. 8 

směrnice č. 88/624/EHS a neuvádí definici pojmu podnikatelského seskupení, který zde byl pouze 

vložen do nadpisu ustanovení § 66a.16  Ustanovení § 66a obchodního zákoníku definuje například 

nové pojmy jako je většinový společník, ovládaná a ovládající osoba a právní domněnky jejich 

vzájemných vztahů a základní principy koncernového práva. Podkladem pro právní úpravu vztahů 

ovládané a ovládající osoby bylo francouzské právo, a to francouzský zákon o obchodních 

společnostech.17 Předlohou pro úpravu základních principů koncernového práva byla jak německá, 

tak rakouská právní úprava koncernového práva.18 O německém koncernovém právu můžeme 

hovořit jako o jedné z nejpropracovanějších forem právní regulace koncernů, přesto tato právní 

úprava inspirovaná koncernovým právem německého akciového zákona vykazovala velké 

aplikační nedostatky a neodpovídala moderní úpravě obvyklé v západních státech.19 Ustanovení 

§ 66a obchodního zákoníku bylo umístěno do prvního oddílu druhé části a tímto umístěním bylo 

 

13 ČERNÁ, Stanislava 2004 op. cit., str. 7. 
14 Tamtéž. 
15 TOMAŠTÍK, Petr. Právní úprava podnikatelských seskupení po novele obchodního zákoníku [online]. Bulletin 

advokacie, 2001, č.4. [cit. 19. 01. 2019]. ISSN 1210-6348. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/. 
16 ŠTENGLOVÁ, Ivana In ŠTENGLOVA, Ivana; PLÍVA, Stanislav; TOMSA, Miloš a kol. Obchodní zákoník. 

Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-354-7. str. 269-276. 
17 ŠTENGLOVÁ, Ivana In ŠTENGLOVA a kol. op. cit., str. 269. 
18 ŠTENGLOVÁ, Ivana In ŠTENGLOVA a kol. op. cit., str. 270. 
19 PILTZ, Albrecht, IMMELMANN; Oliver, SAMSON-HIMMELSTJERNA; Marc von. Počátky koncernového 

práva v českém obchodním zákoníku [online]. Právní rozhledy, 1997, č. 4 [cit. 19. 01. 2019]. ISSN 1210-6410. 

Dostupné z: https://www.beck-online.cz/. 
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toto definiční ustanovení aplikovatelné na všechny formy obchodních společností, které 

vyjmenovával obchodní zákoník.20 V dalším ustanovení § 66b obchodního zákoníku nacházíme 

zcela novou definici jednání ve shodě, také inspirovanou francouzským zákonem o obchodních 

společnostech, a ustanovení § 66c obchodního zákoníku zavádí institut uplatňování vlivu ke škodě 

společnosti. Dále pak byla v ustanovení § 190b až § 190d obchodního zákoníku upravena ovládací 

smlouva jako právní nástroj řízení osob tvořících koncern. Následná rekodifikace soukromého 

práva přinášela tedy možnost opustit tuto nedostačující právní úpravu podnikatelských seskupení 

a přijít s novým pojetím vztahů v rámci jednotlivých uskupení. 

 

Právní úprava podnikatelských seskupení se po rekodifikaci soukromého práva účinné od 

1. ledna 2014 nachází v zákoně o obchodních korporacích a občanském zákoníku. Současná 

právní regulace v zákoně o obchodních korporacích přebírá jak právní instituty z obchodního 

zákoníku, které byly inspirovány německým koncernovým právem,21 tak přidává nové prvky, 

umožňující flexibilní řízení seskupení, které jsou inspirovány francouzským pojetím 

podnikatelských seskupení (tzv. Rozenblumův koncept) a doplňuje ho novým insolvenčním 

právem.22 Vzniká nám zde tedy originální tvorba práva podnikatelských seskupení, která přímo 

nekopíruje žádný systém koncernového práva a vytváří zcela nový systém práva podnikatelských 

seskupení.23 Novou právní úpravu podnikatelských seskupení nalezneme v obecné části zákona o 

obchodních korporacích v ustanovení § 71 a následujících, jelikož právo podnikatelských 

seskupení dopadá na všechny obchodní korporace upravené v zákoně o obchodních korporací. 

Důvodem je nejen obecnost úpravy, ale i to, „že ovlivnění i koncern mají přímý vliv na pravidla 

vnitřní správy a odpovědností a nikoliv na strukturu korporace“.24  

 

 

20 TOMAŠTÍK, Petr 2001 op. cit. 
21 TOMAŠTÍK, Petr 2001 op. cit. 
22 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 
23 PELIKÁN, Robert. Nová úprava koncernů v českém zákonu o obchodních korporacích [online]. Česko-slovenské 

právnické dny. Obczan, 2013 [cit. 21.01.2019]. Dostupný na: https://www.obczan.cz/clanky/nova-uprava-koncernu-

v-ceskem-zakone-o-obchodnich-korporacich?do=detail-export.  
24 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 
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1.2.1 Rozenblumův koncept 

Krátce by se práce měla zaměřit také na tzv. konceptu Rozenblum, neboť jak bylo uvedeno 

výše, česká právní úprava podnikatelských seskupení se inspirovala a čerpala z tohoto konceptu 

při tvorbě současné právní struktury podnikatelských seskupení.25 Koncept Rozenblum není 

žádným propracovaným řešením koncernového práva, ale pouhým naznačením základního 

principu. 26 Tento princip se prosazuje v judikatuře francouzských trestních soudů a zabývá se 

trestní odpovědností při ovlivňování ovládaných obchodních společností a je pojmenovaný podle 

jména osoby o jejíž trestní odpovědnost v konkrétním případě šlo.27 Pařížský kasační soud ve svém 

rozhodnutí ve věci Marca Rozenbluma ze dne 4. února 1985 formuloval podmínky, při kterých 

mohou statutární orgány obchodní korporace legálně akceptovat vliv ovládající osoby v rámci 

seskupení společností prosazující společný zájem.28 A to tak, že zásah do integrity společnosti, 

která je členkou skupiny, je legitimní pokud „finanční přínos, který poskytla jedna členská 

společnost jiné z rozhodnutí osob řídících právně či fakticky přispívající společnost, je diktován 

společným ekonomickým, sociálním nebo finančním zájmem hodnoceným z pohledu politiky 

definované pro skupinu jako celek, přičemž příspěvek nezůstane bez protiplnění nebo nenaruší 

rovnováhu mezi zapojením různých společností ve skupině a nepřesáhne finanční možnosti 

zatížené společnosti“.29 

 

Tento koncept posloužil zákonodárci jen jako základ řešení, které se prosadilo v zákoně o 

obchodních korporacích, neboť ho modifikuje a doplňuje o ochranné prvky a mechanismy, které 

navazují na dosavadní obchodní zákoník a koncept německý.30 Jejich úkolem je zmírnit negativní 

aspekty konceptu Rozenblum a je to například institut zprávy o vztazích mezi propojenými 

osobami a jejího přezkumu či povinný výkup podílu mimo stojících společníků za stanovených 

podmínek.31 Na rozdíl od německého pojetí podnikatelských seskupení, kde prosazení zájmů 

skupiny musí být ze strany řídící společnosti bezprostředně a v každém případě řízené společnosti 

vyrovnáno. Dle německé úpravy musí být zájem podnikatelského seskupení prosazován jen v 

 

25 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 
26 PELIKÁN, Robert 2013 op. cit. 
27 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 210-211. 
28 Bull. Crim. n. 54. JCP 1986 II, 20585 citováno podle ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 211. 
29 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 211. 
30 ČECH, Petr, ŠUK. Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana 

Hexnerová – BOVA POLYGON, 2016. ISBN 978-80-7273-177-0. str. 187. 
31 Tamtéž. 
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hranicích, ve kterých se nachází také vlastní zájem koncernové společnosti.32  Odchylkou od toto 

pravidla je faktický koncern u společnosti s ručením omezeným, kde může být zájem koncernu 

nadřazen vlastnímu zájmu dceřiné společnosti pří souhlasu všech společníků a při nenarušení 

základního kapitálu.33 Dále pak pokud je ve faktickém koncernu akciových společností efektivně 

vyrovnána způsobená újma v rámci účetního období.34  

 

1.3 Evropské koncernové právo 

Ekonomická koncentrace se prosazuje i na území Evropské unie a vznikají tak podnikatelská 

seskupení se sídlem v různých členských státech. Navzdory tomu na evropské úrovni obecná 

právní úprava podnikatelských seskupení až na výjimky neexistuje. Evropské právo připouští a 

přiznává existenci podnikatelských seskupení, neupravuje však jejich komplexní úpravu a 

strukturu jednotlivých forem seskupování obchodních korporací. Na úrovní práva evropské unie 

zde byly pokusy o harmonizaci práva podnikatelských seskupení na přelomu 70. a 80. let minulého 

století a ty měly základ ve vypracování předběžného návrhu Deváté směrnice o skupinách 

společností.35 Návrh této Deváté směrnice byl inspirován německým koncernovým akciovým 

právem, poprvé byl předložen v roce 1974 a následně přepracovaný byl opětovně předložen ke 

schválení v roce 1894.36 První návrh Deváté směrnice obsahoval obecná ustanovení pro spojené 

společnosti a zároveň samotnou úpravu vztahů v rámci podnikatelských seskupení založených na 

principu podřízenosti zájmu ovládané osoby společnému zájmu skupin společností. 37  Nepodařilo 

se však dosáhnout shody na jeho znění a tento návrh byl odložen.38 Je patrné, že koncernové právo 

je jedním z nejméně rozvinutých součástí práva obchodních společností na území práva evropské 

unie, naproti tomu je jeho vývoj potřebné sledovat, a to nikoli jen z důvodu povinnosti 

harmonizace českého práva, ale některé tendence, které mají rozhodující vliv na vývoj evropského 

práva, by měla česká legislativa reflektovat bez ohledu na to, zda se stane platným právem.39 Úplná 

harmonizace práva podnikatelských seskupení na půdě Evropské unie je v současné době velmi 

 

32 DOLEŽIL, Tomáš. Koncerny v komunitárním právu: analýza a náměty pro rekodifikaci. Praha: Auditorium, 2008. 

Studie. ISBN 978-80-903786-3-6. str. 146. 
33 DOLEŽIL, Tomáš 2008 op. cit. str. 146. 
34 Tamtéž. 
35 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 208. 
36 Tamtéž. 
37 DOLEŽIL, Tomáš 2008 op. cit. str. 82. 
38 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 208. 
39 TICHÝ, Luboš. Evropské koncernové právo – trnitá cesta [online]. Právní rozhledy, 1999, č. 10 [cit. 29. 1. 2019]. 

ISSN 1210-6410. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/. 
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nepravděpodobná. Dosáhnout shody a překlenout podstatné rozdíly práva podnikatelských 

seskupení napříč členskými státy se tedy nepodařilo, ale dílčí úprava některých aspektů fungování 

podnikatelských seskupení v evropském právu existují, a to většinou ve směrnicích40  a nařízeních, 

které se přímo nevěnují problematice podnikatelských seskupení.41   

 

1.4 Základní schéma úpravy podnikatelských seskupení 

Zákonná úprava podnikatelských seskupení v zákoně o obchodních korporacích předvídá tři 

základní úrovně právní úpravy, a to ovlivnění, ovládání a koncern.42 V právní teorii se ale objevují 

odlišné názory, zda je úprava podnikatelských seskupení ve skutečnosti funkčně dvoustupňová 

nebo třístupňová. V této otázce se doktrinální shodu najít nepodaří, neboť se objevuje více 

možných výkladů pro uspořádání jednotlivých stupňů podnikatelských seskupení. 

 

K pojetí právní úpravy podnikatelských seskupení jako dvoustupňové se přiklání znění 

důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích a která uvádí, že koncept podnikatelských 

seskupení vychází pouze z dvoustupňového režimu, a to ovlivnění a koncernu, přičemž institut 

ovlivnění zahrnuje ovládání jako jeho podmnožinu a vnímá ho pouze jako jeho kvalifikovanější 

model.43 K tomuto pojetí se přidává také Bohumil Havel, který se z velké části podílel na tvorbě 

originálního českého koncernového práva, a k systematice podnikatelských seskupení uvádí, že 

„každé ovládání může být současně ovlivněním a každý aktivní koncern je současně ovlivněním, 

nikoliv však vice versa“ s tím, že institut ovládání a jednání ve shodě by mohly být nahrazeny 

institutem ovlivnění.44 S takovýmto pojetím, které ovládání neuznává jako stupeň či typ 

podnikatelského seskupení, se dále v právní teorii nesetkáváme. S přihlédnutím k terminologii a 

úpravě ovládání v ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích, který obsahuje nadpis 

ovládající a ovládané osoby a nepřímo vymezuje definici ovládající osoby jako osobu, která může 

v obchodní korporaci uplatňovat přímo či nepřímo rozhodující vliv a ovládanou osobu jako 

 

40 Například transparenční směrnice (č. 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004), směrnice o nabídkách převzetí (č. 

2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004), směrnice o výkonu práv akcionářů s kótovanými akciemi (č. 2007/36/ES ze dne 

11. července 2007) atd. 
41 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 208-209. 
42 Ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
43 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). 
44 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ, Ivana; HAVEL, Bohumil; CILEČEK, Filip; KUHN, Petr; ŠUK, Petr. Zákon 

o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017.  ISBN 978-80-7400-540-4. str. 200. 
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obchodní korporaci ovládanou ovládající osobou, by měl být institut ovládání brán jako 

samostatný stupeň podnikatelských seskupení. Podpořeno ustanovením § 75 v zákoně o 

obchodních korporacích, který nám uvádí právní domněnky, kdo je ovládající osobou, nebo jak jí 

dle zákonných pravidel určit,45 se neztotožňuji s názorem takového pojetí dvoustupňové právní 

úpravy podnikatelských seskupení. Na základě vymezených ustanovení zákona o obchodních 

korporacích a pro správnou aplikaci právní úpravy seskupení musí být ovládání uchopeno jako 

samostatný stupeň podnikatelských seskupení. Tento pohled podporuje i tvrzení Stanislavy Černé, 

která pokládá ovládání ba i za první stupeň podnikatelského seskupení, jako druhý stupeň zde 

uvádí koncern, zato ovlivnění vidí pouze jako projev či nástroj ovládání.46  Podle tohoto pojetí je 

tuzemská právní úprava podnikatelských seskupení také dvoustupňová, ale dva upravené stupně 

jsou ovládání a koncern. Vyloučení ovlivnění jako samostatného stupně podnikatelských 

seskupení lze vyvodit z toho, že se zde nejedná o žádný trvalý vztah mezi vlivnou osobou a 

korporací, ale jedná se pouze o tu konkrétní situaci, kdy vlivná osoba ovlivní chování obchodní 

korporace rozhodujícím a významným způsobem.47 Sama Stanislava Černá ale připouští, že 

ovlivnit obchodní korporaci může i jiná osoba než ovládající a řízená, a to tzv. osoba vlivná, i když 

většinou půjde o ovlivnění dočasné.48   

 

Další pojetí konceptu podnikatelských seskupení se ubírá směrem třístupňové právní úpravy, který 

považuje jak ovlivnění, tak ovládání a koncern za tři samostatné typy podnikatelských seskupení. 

Například Tomáš Doležil uvádí, že z hlediska intenzity vztahů v podnikatelských seskupení jsou 

upraveny v zákoně tři stupně seskupení a podporuje to tvrzením: „Ovlivnění je možné označit za 

první stupeň vlivu na obchodní korporaci. Na ovlivnění navazuje právní úprava ovládání a 

především koncernu, přičemž vlivná osoba nemusí být ovládající osobou a řídící osobou.“.49 

Zároveň připouští existenci dvoustupňové právní úpravy seskupení, ale výlučně z hlediska 

právních následků ovlivnění, ovládání a koncernu, a to jako jednorázovou náhradu újmy při 

ovlivnění a ovládání a vyrovnání újmy v rámci koncernu.50 Zastání třístupňové koncepce 

 

45 Viz například ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech „má se za 

to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech 

hlasů v obchodní korporaci…“. 
46 ČERNÁ, Stanislava. Ovlivnění jako klíčový pojem českého koncernového práva [online]. Rekodifikace & Praxe, 

2014, č. 1, Wolters Kluwer [cit. 21.01.2019]. Dostupný na: https://www.epravo.cz/top/efocus/mesicnik-rekodifikace-

praxe-ovlivneni-jako-klicovy-pojem-ceskeho-koncernoveho-prava-93569.html. 
47 PELIKÁN, Robert 2013 op. cit. 
48 ČERNÁ, Stanislava 2014 op. cit. 
49 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK, Jan; POKORNÁ, Jarmila; ČÁP, Zdeněk; DOLEŽIL, Tomáš a kol. Zákon o 

obchodních korporacích. Komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-537-5. str. 592. 
50 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 589. 
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nalezneme i v jiné odborné literatuře. Petr Čech a Petr Šuk uznávají ovlivnění jako samostatný 

stupeň seskupení a uvádějí, že „ovlivnění bude nutno chápat i jako samostatnou skutkovou 

podstatu, která se (třebaže v praxi spíše výjimečně) prosadí i mimo struktury ovládání a koncernu“ 

současně ale připouští, že ovlivnění není podnikatelské seskupení v pravém slova smyslu, neboť 

se zde jedná o jednorázový vliv.51 Těžko si představit při uplatnění jednorázového vlivu vznik 

seskupení s provázanými vazbami, ale tři úrovně právní podstaty tím nebudou dotčeny, protože 

ovlivnění lze prosadit u osob, které obchodní korporaci neovládají a ani jednotně neřídí.52 

Fungování tří stupňů podnikatelských seskupení lze současně shrnout tak, že jeho vyšší úroveň 

v sobě automaticky zahrnuje nižší.53 Třístupňový koncept lze podpořit i tvrzením, že vlivné osobě, 

narozdíl od osoby ovládající, nevznikne povinnost zpracovat zprávu o vztazích podle ustanovení 

§ 82 zákona o obchodních korporacích či povinnost odkoupit podíly ovlivněné osoby podle 

ustanovení § 89 zákona o obchodních korporacích.54  

 

 Zákonodárce při právní úpravě podnikatelských seskupení vytvořil samostatnou právní 

kategorii ovlivnění, speciální terminologii vlivné a ovlivněné osoby a právní důsledky ovlivnění. 

Na základě toho lze argumentovat, že pojetí podnikatelských seskupení je třístupňové, i když zde 

lze pozorovat určité společné znaky ovlivnění a ovládání a jejich vzájemnou blízkost, kterou je ale 

možno interpretovat tím, že každá vyšší úroveň podnikatelského seskupení v sobě automaticky 

zahrnuje jeho nižší úroveň. Navzdory tomu, že při pojetí ovlivnění jako stupně podnikatelského 

seskupení zde chybí určitý znak trvalosti vzájemných vztahů uvnitř podnikatelského seskupení, 

který se objevuje jak u ovládání, tak koncernu, se zde musí předpokládat existence tří 

samostatných stupňů, sic s ovlivněním jako určitým specifickým a modifikovaným 

podnikatelským „seskupením“.  

 

51 ČECH, Petr; ŠUK, Petr op. cit., str. 190. 
52 Tamtéž 
53 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 191. 
54 Tamtéž. 
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2 Ovlivnění 

Právní institut ovlivnění je upraven a definován v zákoně o obchodních korporacích v 

ustanovení § 71 odst. 1, které vymezuje, kdo může být vlivnou osobou, ovlivněnou osobu a uvádí 

kumulativní podmínky, které musí být splněny, aby se jednalo o ovlivnění ve smyslu tohoto 

zákona. Podle zákona je vlivnou osobou ten, kdo pomocí svého vlivu rozhodujícím a významným 

způsobem ovlivní chování obchodní korporace a způsobí tímto kvalifikovaným jednáním 

(nejednáním) obchodní korporaci újmu. Vlivná osoba má možnost zproštění povinnosti hradit 

újmu za splnění určitých podmínek, a to, pokud mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že při 

svém ovlivnění jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Tato kapitola se 

zabývá zachycením podstaty a základních charakteristik institutu ovlivnění, a to hlavně jakými 

způsoby lze neurčité formulace obsažené v jeho definici vykládat. Jak uvádí sama Stanislava 

Černá: „Ovlivnění je jedním z klíčových pojmů nového českého koncernového práva, neboť se na 

ně váže soubor právních důsledků, jejichž funkcí je ochrana ovlivněné obchodní korporace, jejích 

společníků a věřitelů.“.55 Z tohoto důvodu je porozumění a správné uchopení tohoto institutu, 

které je vymezeno v zákoně o obchodních korporací dosti mlhavě, nutné pro splnění jeho účelu, 

kterým je například ochrana ovlivněné obchodní korporace, jejich společníků a věřitelů a také 

správné vymezení možných osob v postavení vlivné osoby. Zákon zde směřuje pouze na konkrétní 

situaci, kdy původce ovlivnění ovlivní chování obchodní korporace a bude v postavení vlivné 

osoby pouze pro tento jeden konkrétní případ ovlivnění.56 U ovlivnění se tedy nejedná o jakýsi 

trvalý vztah mezi určitou osobou v postavení vlivné osoby a obchodní korporací, jak již bylo 

vysvětleno výše.57  

 

Vycházejíc z uvedených poznatků je ovlivnění nejobecnější forma v rámci podnikatelských 

seskupení, a to první stupeň vlivu z jeho třístupňové koncepce.  Po rekodifikaci soukromého práva 

nepřímo navazuje na ustanovení pojednávající o faktickém koncernu obsažené v ustanovení 

 

55 ČERNÁ, Stanislava 2014 op. cit.  
56 PELIKÁN, Robert 2013 op. cit. 
57 Tamtéž. 



13 

 

§ 66c58, respektive 66a odst. 259 ustanovení obchodního zákoníku.60 Ovlivnění bylo v obchodním 

zákoníku upraveno pouze okrajově a omezeně, neboť pojednávalo výlučně o úmyslném vlivu 

uvnitř společnosti a nejčastěji se jednalo o vliv společníka založený na většině hlasů ve 

společnosti.61  Navíc se jednalo pouze o vnitřní mechanismus, který chránil obchodní korporaci 

samotnou a její společníky, nikoli však věřitele a další osoby, ti pak neměli žádnou možnost žádat 

náhradu škody, přestože škoda způsobená poškodila i zájmy věřitelů a schopnost obchodní 

korporace splnit své závazky. Z takto nepropracované úpravy v obchodním zákoníku vyplývalo, 

že nebyla hojně využívána.62 Institut ovlivnění je v nové právní úpravě regulován podstatně 

komplexněji, což ale neznamená, že jeho užití a výklad nepodléhá výkladovým úskalím a 

aplikačním problémům, se kterými se setkává jak judikatura, tak právní praxe a odborná literatura.  

 

Vykonávání vlivu v obchodní korporaci může být jednorázové či vícečetné a závisí na více 

spolu souvisejících jednáních.63 Pokud se ale jedná o soustavně vykonávaný vliv, je nutné sledovat 

následky každého ovlivnění zvlášť.64 Skutkovou podstatu ovlivnění může naplnit jak každé 

ovlivnění zvlášť, tak souhrn jednotlivých kvalifikovaných jednání a v případě posuzování újmy a 

následného ručení se přitom bude přihlížet ke každému důsledku ovlivnění zvlášť.65  

 

Také je vhodné poukázat na to, že ovlivnit obchodní korporaci lze jakýmkoli jednáním i jiným 

chováním, které naplní znaky obsažené v ustanovení § 71 zákona o obchodních korporacích, vliv 

tedy nepředstavuje pouze právní jednání ve smyslu občanského zákoníku.66 Právní teorie rozumí 

vlivem na chování obchodní korporace i nekonání vlivné osoby, ale pouze, pokud se ze strany 

vlivné osoby jedná o vědomé nejednání, které ve svém důsledku naplní ostatní předpoklady 

 

58 Ustanovení § §66c zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník „Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti 

úmyslně přiměje osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu, prokuristou nebo 

jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě společnosti nebo společníků, ručí za splnění povinnosti k náhradě 

škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním.“ 
59 Ustanovení § § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník „Ovládající osobou je osoba, která fakticky 

nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (dále jen 

"ovládaná osoba"). Je-li ovládající osobou společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná je 

společností dceřinou. Nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob.“. 
60 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 201. 
61 ŠTENGLOVA, Ivana In ŠTENGLOVA a kol. 2010 op. cit., str. 276. 
62 ACHOU, Gabriel; KUBRICHT, Jiří. Nová úprava koncernového práva podle zákona o obchodních korporacích 

[online]. INSIGHT LEDEN. 2014 [cit. 21.01.2019]. Dostupný na: 

http://www.achourpartners.com/upload/publikace/58b6f86a5839c.pdf. 
63 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 593. 
64 Tamtéž. 
65 Tamtéž. 
66 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 202. 



14 

 

stanovené v ustanovení § 71 zákona o obchodních korporacích.67 Situace, kdy vlivná osoba ovlivní 

chování obchodní korporace nekonáním, nepozorujeme ale v odborné praxi často.68 I když to 

výklad zákona umožňuje, bude zde určitě převládat způsob ovlivnění konáním neboli aktivním 

působením na ovlivněnou osobu.69  

 

2.1 Přímý a nepřímý vliv 

O přímý vliv se jedná, pokud vlivná osoba vyvine bezprostředně vliv na chování ovlivněné 

obchodní korporace. Příkladem může být sdělení významného věřitele jednateli společnosti 

s ručením omezením, že má odmítnout konkrétní zakázku.70 Zákon o obchodních korporacích nám 

v ustanovení 71 odst. 4 připouští vykonávání vlivu i prostřednictvím jiné osoby či jiných osob, 

tzv. nepřímý vliv. Z toho plyne, že k naplnění požadavků ovlivnění se nevyžaduje jen vliv přímý, 

ale také vliv zprostředkovaný, který může být realizován i přes několik prostředníků. Vlivnou 

osobou ale není zprostředkovatel, který pouze realizuje vliv konečné vlivné osoby.71 Pokud by ale 

zprostředkovatel pozměnil vlivný zásah a ten by ovlivnil chování obchodní korporace k její újmě, 

stává se další vlivnou osobou se všemi právními důsledky.72 Za vlivnou osobu tak budeme 

pokládat jen vrchol řetězce vlivu, ne kterýkoliv jeho jednotlivý článek. O nepřímé ovlivnění se 

může jednat například v situaci ovlivnění vnukovské společnosti prostřednictvím své dceřiné 

společnosti.  

 

2.2 Rozhodující a významný vliv 

K ovlivnění ve smyslu zákona o obchodních korporacích dojde tehdy, pokud vlivná osoba 

dosáhne kvalifikované změny chování obchodní korporace k její újmě.73 Z toho vyplývá, že 

samotné vykonávání vlivu v obchodní korporaci nevede k závěru, že tato osoba je vlivnou osobou 

definovanou institutem ovlivnění v zákoně o obchodních korporacích. Aby se jednalo o ovlivnění 

s následky podle ustanovení § 71 zákona o obchodních korporacích, musí vlivná osoba ovlivnit 

 

67 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 193 a HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 202. 
68 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 193. 
69 Tamtéž. 
70 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 217. 
71 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 597. 
72 Tamtéž. 
73 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 593. 
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chování obchodní korporace k její újmě rozhodujícím významným způsobem. Právní teorie se 

poměrně podrobně věnuje výkladu použitého slovního spojení „rozhodujícím významným 

způsobem“, neboť tato formulace působí mnohé výkladové problémy.   

 

Jak uvádí Robert Pelikán, zákonodárce užil v zákonném vymezení ovlivnění dvě adjektiva 

„rozhodující“ a „významný“ vedle sebe, a tím se otevírá cesta k různým výkladům zákonného 

ustanovení ovlivnění.74 Legislativnímu vývoji návrhu zákona o obchodních korporacích by 

odpovídal výklad takový, že požadovaná intenzita ovlivnění leží někde mezi rozhodujícím 

způsobem a toliko způsobem významným, neboť v původní vládní předloze zákona se hovořilo 

pouze o ovlivnění a doplněním těchto dvou adjektiv se měl koncept ovlivnění limitovat, aby zde 

nevznikla bezbřehá odpovědnost společníků, která by odporovala omezenému ručení 

v kapitálových společnostech.75 Další možný výklad je, že adjektivum významný se nevztahuje ke 

způsobu ovlivnění, ale k jeho významu, tento výklad by tedy vylučoval ovlivnění v méně 

závažných případech.76 Za zmínku ještě stojí možnost na adjektivum „významný“ přihlížet pouze 

v případě rovnosti vlivů, nejčastěji při výkonu hlasovacího práva a odlišným nastavením 

hlasovacích práv.77 

 

Z výše uvedeného se nejvíce ztotožňuji s názorem, že zákonodárce zamýšlel doplněním 

„významnosti“ koncept ovlivnění limitovat a zvýšit úroveň závažnosti zásahu vlivné osoby do 

chování obchodní korporace.78 Nepatrný, neboli zanedbatelný vliv v obchodní korporaci není 

zákonem upraven. Jak uvádí Tomáš Doležil: „Změna chování obchodní korporace musí být 

způsobena zásadním způsobem, tj. vliv vlivné osoby nemusí být sice jediným faktorem při chování 

(tj. příslušného jednání a rozhodnutí) obchodní korporace, nicméně výsledná podoba chování 

obchodní korporace musí být převážně určena a formována prosazením vlivu vlivnou osobou.“.79 

Z toho usuzuji, že se každý jednotlivý případ ovlivnění bude muset posoudit individuálně 

v návaznosti na osobu v možném postavení vlivné osoby a jejího působení na obchodní korporaci. 

Neboť rozhodující a významný vliv ke změně chování obchodní korporace může mít jak většinový 

společník, menšinový věřitel či osoba, která ovlivněné osobě nemá žádný oficiální vztah.80 

 

74 PELIKÁN 2013 op. cit. 
75 Tamtéž 
76 Tamtéž 
77 Tamtéž 
78 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 593. 
79 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 593-594. 
80 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 203. 
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Například v situaci, když menšinový akcionář ovlivní příslušné rozhodnutí obchodní společnosti 

tím, že se při hlasování na valné hromadě připojí k jednomu ze dvou majoritních akcionářů, kteří 

mají srovnatelně silnou pozici. Jeho hlas nejspíš rozhodne, jestli bude návrh na valné hromadě 

schválen, tento vliv ale nebude dostatečně významný, protože rozhodující působení nabyl až 

v kombinaci s významným vlivem jiného akcionáře.81  

 

2.3 Vznik újmy 

Dalším definičním znakem, který charakterizuje institut ovlivnění, je vznik újmy. Zákon 

nezakládá žádné právní důsledky pro ovlivnění, při kterém újma nevznikne, nebo pokud jde o 

ovlivnění obchodní korporace v její prospěch. Obecně platí, že mezi uvedeným vlivem a 

následkem v podobě újmy musí být příčinná souvislost.82 Vždy se tak bude zkoumat míra vlivu na 

chování obchodní korporace a poté souvislost mezi chováním obchodní korporace a vzniklou 

újmou.83 Újma tedy nevzniká přímo z jednání vlivné osoby, ale až z následného jednání obchodní 

korporace.84 Z toho vyplývá, že samotný vliv na ovlivněnou osobu není škodlivý, škodlivým se 

stává až tehdy, když nastane následek újmy podle ustanovení § 71 zákona o obchodních 

korporacích.85 Toto ustanovení je v tomto ohledu tudíž deliktní povahy, ovlivnění se výslovně 

nezakazuje, ale v případě vzniku újmy představuje jednání odporující zákonu a sankcionuje ho 

povinností k náhradě újmy podle ustanovení § 2894 občanského zákoníku. 86  

 

Z ustanovení §3 odst. 2 zákona o obchodních korporací vyplývá, že vzniklá újma obchodní 

korporace může spočívat jak v jakékoliv materiální škodě, tak i jiné jakékoliv nemateriální újmě.87 

A to je v současném globalizovaném světě a velké konkurenceschopnosti trhu velký přínos do 

práva podnikatelských seskupení, neboť nemajetková újma může být pro obchodní korporaci 

někdy i závažnější než majetková škoda a zpravidla se může projevit i na majetkových poměrech 

ovlivněné osoby. Například kdyby vlivná osoba způsobila újmu ovlivněné osobě, která by částečně 

směřovala do nemajetkové sféry, jako je poškození dobré pověsti obchodní korporace, kvality 

 

81 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 193. 
82 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 204. 
83 Tamtéž. 
84 Tamtéž. 
85 Tamtéž. 
86 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 594. 
87 Tamtéž. 
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jejích výrobků atd., mohla by se tato újma odrazit na plánovaném odbytu obchodní korporace a 

následné nemožnosti plnění dalších povinností obchodní korporace.  
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3 Odpovědnost vlivné osoby 

Každý, kdo pomocí svého vlivu kvalifikovaně změní chování obchodní korporace v zákoně 

uvedeným způsobem, bude odpovídat za každou újmu, kterou tím obchodní korporaci jako 

ovlivněné osobě způsobí.88 V této kapitole práce naváže na obecné principy vzniku újmy, které 

byly vymezeny výše a dále podrobně prozkoumá úskalí povinnosti hradit újmu ovlivněné osobě a 

jejím společníkům. Cílem této kapitoly je také zanalyzovat výkladové problémy a praktické otázky 

týkající se povinnosti vlivné osoby hradit újmu ovlivněné osobě, její ručení za dluhy ovlivněné 

osoby, ručení za dluhy při úpadku ovlivněné obchodní korporace a možnosti liberace vlivné osoby 

z povinnosti k náhradě újmy.  

 

V doktrinální literatuře nepanuje shoda v otázce, zda se bude u vzniku újmy v důsledku 

ovlivnění jednat o odpovědnost objektivní nebo subjektivní. Odpovědnost se člení na objektivní a 

subjektivní z hlediska existence protiprávního jednání a zavinění jako faktorů přičítání.89  U 

subjektivní odpovědnosti je ústředním pojmem zavinění a je založena na zaviněném protiprávním 

jednání škůdce.90 V právní úpravě náhrady majetkové a nemajetkové újmy nám ustanovení § 2895 

občanského zákoníku uvádí, že pouze v případech stanovených zvlášť zákonem musí škůdce 

nahradit škodu bez ohledu na své zavinění. Z toho nám vyplývá, že podle občanského zákoníku je 

odpovědnost za újmu obchodní korporace založena na subjektivním principu, neboť v ustanovení 

§ 71 zákona o obchodních korporacích není výslovně upravena odpovědnost objektivní, která má 

být výslovně upravena pro každý takový případ. K tomuto názoru se kloní Bohumil Havel a 

zastává názor, že u ovlivnění se bude jednat o odpovědnost subjektivní, neboť ustanovení o 

ovlivnění v zákoně o obchodních korporacích formuluje speciální zákonné pravidlo a jeho 

porušení zakládá porušení zákona, samotné jednání je protiprávní až pokud v jeho důsledku dojde 

ke vzniku újmy.91 Zakládá tedy odpovědnost za porušení zákona ve smyslu ustanovení § 2910 

občanského zákoníku, které vyžaduje zavinění.92 Také Tomáš Doležil uvádí, že v ustanovení § 71 

zákona o obchodních korporací se jedná o „odpovědnost za škodu s presumovanou nedbalostí“. 93 

 

 

88 PELIKÁN 2013 op. cit.  
89 TICHÝ, Luboš; HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. Praha: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-625-8. str. 52. 
90 BEZOUŠKA, Petr In HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). 

Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8. str. 1500. 
91 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 204. 
92 Tamtéž. 
93 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 594. 
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Druhý názorový směr odborné literatury se ubírá k principu odpovědnosti za újmu ovlivněním 

jako objektivní odpovědnosti.94 Ve světle ustanovení § 2895 by bylo nezbytné u jednotlivých 

skutkových podstat objektivní odpovědnosti výslovně a speciálně stanovit, že újmu hradí škůdce 

bez ohledu na své zavinění, a to se v občanském zákoníku neděje.95 Určitou klarifikaci nám přináší 

komentář k občanskému zákoníku, který uvádí, že v zákoně nejsou výslovně uvedeny jednotlivé 

skutkové podstaty, ale zákon ukládá povinnost nahradit újmu bez ohledu na zavinění podle 

různých kritérií, např. že popisuje liberační důvody nesouvisející se zaviněním, případně liberaci 

zcela vylučuje.96 Takovéto pojetí objektivní odpovědnosti lze podpořit i judikaturou českých 

soudů, například v ustanovení § 2913 odst. 1 občanského zákoníku o porušení smluvní povinnosti 

není výslovně uvedeno, že újmu porušením povinnosti ze smlouvy nahradí škůdce bez ohledu na 

jeho zavinění, tudíž by se na základě ustanovení § 2895 občanského zákoníku mělo jednat o 

subjektivní odpovědnost. Zároveň je ale v ustanovení o porušení smluvní povinnosti uveden ve 

druhém odstavci liberační důvod, pro který se škůdce může zprostit odpovědnosti k náhradě újmy. 

Soudy se zde přiklonili k pojetí objektivní odpovědnosti a uvádí, že podle ustanovení § 2913 

občanského zákoníku „má odpovědnost za porušení smluvní povinnosti objektivní charakter“ a 

škůdce nese odpovědnostní následky za její porušení bez ohledu na své zavinění97 a do základních 

předpokladů pro vznik odpovědnosti nezahrnuje zavinění ale pouze „protiprávní jednání škůdce 

spočívající v porušení smluvně převzaté povinnosti, vznik škody a příčinná souvislost mezi 

porušením smlouvy a vznikem škody“.98 

 

Z výše uvedeného lze chápat, že ustanovení § 71 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

uvádí liberační důvod – „ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně 

předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.“ Opírajíc se o názor 

v odborných publikacích99 je nelogické považovat zavinění jako další předpoklad k povinnosti 

uhrazení újmy vzniklé při ovlivnění. V odstavci § 71 odst. jsou přesně uvedeny okolnosti, při nichž 

se vlivná osoba zprostí vzniklé odpovědnosti a těžko zde lze tedy uvažovat o zavinění, ať už by se 

jednalo o úmysl či nedbalost. U ovlivnění jde tedy o odpovědnost objektivní s možností liberace.  

 

94 Viz ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str.198-199. 
95 Čech, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi [online]. Obchodněprávní revue, 2012, č. 11-12 [cit. 23. 01. 

2019]. ISSN 18036554. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/. 
96 BEZOUŠKA, Petr In HULMÁK, Milan a kol. 2014 op. cit., str. 1501. 
97 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 3. 5. 2018, sp. zn. 10 Afs 176/2017-30. 
98 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2968/2018-376. 
99 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 198-199 a PELIKÁN, Robert 2013 op. cit. 
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3.1 Povinnost hradit újmu  

Základní právní důsledek ovlivnění je povinnost vlivné osoby nahradit ovlivněné osobě 

vzniklou újmu. Povinnost nahradit újmu ve smyslu ustanovení § 71 zákona o obchodních 

korporací se váže na náhradu veškeré újmy, která přímo souvisí s újmou vzniklou ovlivněním. 

Pokud kupříkladu ovlivněná osoba v důsledku vlivu vlivné osoby kvalifikovaným způsobem 

změní chování ovlivněné osoby tak, že ta odmítne důležitou veřejnou zakázku (či neuzavře pro ni 

výhodnou smlouvu atd.), v důsledku čehož jí vznikne majetková újma, kvůli které nebude schopna 

plnit povinnosti jí plynoucí z jiných jejích závazků, bude vlivná osoba odpovídat i za újmu, která 

byla způsobena až následným neplněním dalších závazků, ale v příčinné souvislosti s předchozím 

ovlivněním. Je ale nutné se vyvarovat případům, kdy ovlivněná osoba bude požadovat náhradu 

újmy, která nesouvisí s předchozí újmou způsobenou ovlivněním, tudíž „újmy, které nastaly a byly 

řádně nahrazeny, se do budoucí existence ovlivnění nezapočítávají, ledaže by měly vliv na úpadek 

ovlivněné osoby“.100   

 

Na základě ustanovení § 3 odst. 2 zákona o obchodních korporacích lze konstatovat, že při 

povinnosti vlivné osoby nahradit újmu se jedná o újmu jak majetkovou, tak i nemajetkovou. 

Způsob náhrady majetkové a nemajetkové újmy nám upravuje občanský zákoník v ustanovení 

§ 2951. V případě majetkové škody klade občanský zákoník v ustanovení § 2951 odst. 1 důraz na 

náhradu škody uvedením do předešlého stavu. Pokud ale není možné uvedení věci do předešlého 

stavu, nebo požádá-li o to poškozený (tedy ovlivněná obchodní korporace), hradí se škoda 

v penězích. Nemajetková újma se má podle ustanovení § 2951 odst. 2 občanského zákoníku 

přednostně odčinit přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění má být poskytnuto v penězích, 

pokud jiný způsob nezajistí skutečné a dostatečně účinné odčinění nemajetkové újmy. Účelem 

náhrady škody je funkce reparační, zato přiměřenému zadostiučinění přiznala judikatura českých 

soudů rovněž funkci represivní, a to například Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 27. 

července 2012, které se týkalo sporu mezi mobilními operátory a ochrany proti jednání v nekalé 

soutěži.101 Nejvyšší soud konstatoval, že zadostiučinění plní jak funkci sankční (a tím postihuje 

toho, kdo se závadného jednání dopustil a také ho odrazuje od opakování tohoto jednání), tak i 

funkci preventivní, kdy přiznání zadostiučinění má dát najevo, že porušovat dobré mravy soutěže 

se nevyplácí. Dále české soudy přiznaly přiměřenému zadostiučinění funkci represivní i v dalších 

 

100 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 204. 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3704/2011. 
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rozhodnutích týkajících se například porušení osobnostních práv.102 Tato rozhodnutí otevírají 

možnosti dlouho diskutované otázky, a to zda v českém právním řádu aplikovat tzv. punitive 

damages jako preventivně-represivní funkci zadostiučinění. Navzdory tomu v tuzemské 

rozhodovací praxi soudů doposud zásadně platí, že při čisté náhradě škody se výhradně uplatňuje 

pouze zásada reparační a civilnímu soudnictví nenáleží škůdce postihovat i sankčně, což vychází 

i z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2008103, kde se žalobce domáhal i sankční 

náhrady škody a soud, co se týče nároku poškozených vyplývající z jim způsobené škody na 

nemovitosti, uvedl, že: „současná občanskoprávní úprava náhrady škody vychází ze zásady 

náhrady skutečné škody (příp. ušlého zisku), která má plnit kompenzační funkci. Zvýšení náhrady 

škody z důvodu rozdílu v majetkových poměrech poškozeného a škůdce, aby plnila rovněž funkci 

sankční (např. jako „punitive damages“ v anglosaském právním systému), není podle stávající 

právní úpravy možné.” Tudíž při ustálené rozhodovací praxi soudů při rozhodování čistě o náhradě 

škody způsobené ovlivněním v zásadě nebude možné uvažovat o aplikaci tzv. punitive damage a 

přiznání represivní funkce náhradě škody, na rozdíl od možnosti soudce přiznání represivního 

působení přiměřeného zadostiučinění při odčinění způsobené újmy ovlivněním, která směřuje do 

nehmotné sféry, tím pádem obtížněji exaktně měřitelné.104 

 

Dá se také uvažovat o možnosti vlivné osoby vzdát se povinnosti k náhrady újmy předem, a to 

ku příkladu smlouvou. Pro odpověď na tuto otázku je třeba se řídit obecnými ustanoveními 

občanského zákoníku, a to přímo ustanovením § 2898, které pojednává o limitech ujednání o 

povinnosti k náhradě újmy.105 Ze zásady autonomie vůle vyplývá, že se vlivná a ovlivněná osoba 

mohou dohodnout předem o tom, že případnou povinnost k náhradě újmy vyloučí nebo omezí, 

občanský zákoník ale v daném ustanovení uvádí pravidlo, kdy pro určité případy takové ujednání 

zakazuje, a to negativním výčtem takových případů.106 Nepřihlíží se tedy k ujednání, které předem 

vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a 

také ujednání, které předem vylučuje či omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy a 

zároveň toto pravidlo určuje, že se práva na náhradu újmy nelze v těchto případech ani platně 

vzdát.107 Jak vyplývá z práva podnikatelských seskupení a vzájemných vztahů mezi jejími 

 

102 Viz například nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09 a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 22. 8. 2014, sp. zn. 30 Cdo 3157/2013. 
103 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1746/2008. 
104 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 198 
105 ACHOUR, Gabriel; KUBRICHT, Jiří 2014 op. cit. 
106 BEZOUŠKA, Petr. In LAVICKÝ, Petr a kol. 2014 op. cit. str., str. 1505. 
107 Ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.  
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jednotlivými formami, „ovlivněnou osobu bude ve vztahu k vlivné nutné zpravidla považovat za 

slabší“108. Dispozice s právem na náhradu újmy tak většinou zkrachují již na tomto generálním 

zákazu. Případů, kdy by se dalo platně újmy předem vzdát, bude tedy nepatrné množství, a to za 

splnění předpokladu, že se nejedená v konkrétním případu ovlivnění o vyloučené ujednání 

uvedené v ustanovení § 2898 občanského zákoníku. Stanovené limity se týkají pouze ujednání 

učiněných před porušením povinnosti, nikoli ujednání po vzniku povinnosti k náhradě újmy, poté 

se nejčastěji jedná o prominutí existujícího dluhu.109 Právo na náhradu škody nebo jiné újmy 

způsobené vlivnou osobou také podléhá promlčení podle ustanovení § 636 občanského zákoníku 

a promlčí se nejpozději za deset let a při úmyslném způsobení újmy nebo škody za patnáct let. 

 

V rámci práva na náhradu újmy způsobené vlivnou osobou je nutné zmínit, že zákon o 

obchodních korporacích koncipuje mnohem šířeji právo společníka podat tzv. společnickou žalobu 

a právo kvalifikovaného akcionáře110  podat tzv. akcionářskou žalobu. Tento institut dává možnost 

společníkovi společnosti s ručením omezeným či kvalifikovanému akcionáři akciové společnosti 

domáhat se za společnost náhrady újmy proti vlivné osobě.111 Hlavním účelem tohoto institutu je 

zajistit samotnou ochranu společnosti, pokud ji poškodí členové jejich vlastních orgánů. 

Společnickou či akcionářskou žalobu lze podat i proti osobě, která už v době podání žaloby svůj 

vliv nemá, ale měla ho v době vzniku újmy, jejíž náhrada je po ní požadována.112 Zákonodárce u 

společnické a akcionářské žaloby požaduje, aby se společník či kvalifikovaný akcionář před jejím 

podáním nejprve obrátil na dozorčí radu společnosti, pokud ji společnost má, a písemně ji 

informoval o svém záměru. Pokud informovaný orgán neuplatní u soudu právo bez zbytečného 

odkladu po doručení informace, společník či kvalifikovaný akcionář může toto právo uplatnit za 

společnost sám.113 Písemná informace dozorčí radě o úmyslu podat žalobu je tak jeden 

z předpokladů vzniku oprávnění zastupovat ovlivněnou osobu v řízení o náhradě újmy vlivnou 

osobou před soudem. Společnosti musí být umožněno domáhat se náhrady újmy prostřednictvím 

těch, kteří jsou k tomu primárně určeni a možnost domáhat se náhrady újmy způsobené vlivnou 

osobou společnickou či akcionářskou žalobou by měla být využita až jako subsidiární řešení pro 

 

108 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 199 
109 BEZOUŠKA, Petr In LAVICKÝ, Petr a kol. 2014 op. cit., str. 1505. 
110 Ustanovení § 365 odst. 1 až 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích definuje kvalifikované akcionáře 

na základě jejich podílu na základním kapitálu akciové společnosti – podílejí se na základním kapitálu z 5, 3 či 1 %, 

v závislosti na jeho velikosti. 
111 Ustanovení § 157 a násl. a ustanovení § 371 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
112 Ustanovení § 157 odst. 4 zákona a ustanovení § 372 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
113 Ustanovení § 158, ustanovení § 159 zákona a ustanovení § 374 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
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případ nečinnosti osob, které mají za společnost jednat.114 Při podání takovéto žaloby by se 

společník nebo kvalifikovaný akcionář mohli ocitnout v situaci, kdy pro nedostatek důkazů 

neprokáží skutečnost, že byla způsobena společnosti újma vlivnou osobou.115 Pro tento případ 

zákon o obchodních korporacích na základě ustanovení § 4 odst. 1 přenáší důkazní břemeno na 

vlivnou osobu, pokud soud nerozhodne, že to po vlivné osobě nelze spravedlivě požadovat a 

nepřenese důkazní břemeno zpět na žalobce. Soud zde musí v rámci důkazního břemene reagovat 

na dané možnosti a postavení vlivné a ovlivněné osoby v daném konkrétním případě. 

 

Pokud vlivná osoba neuhradí způsobenou újmu, kterou podle ustanovení § 71 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích měla povinnost uhradit, a to do konce účetního období, v němž újma 

vznikla nebo v jiné přiměřené dohodnuté lhůtě, vznikne jí další právní důsledek ovlivnění, a to 

povinnost uhradit újmu také společníkům ovlivněné osoby, která v této souvislosti vznikla.116 

Přiměřenost uvedené lhůty bude záviset na výši a povaze újmy a zároveň ze zákona nevyplývá, 

zda případná dohoda o jiném termínu náhrady újmy musí být písemná, nicméně na základě toho, 

že se jedná o dohodu mezi obchodní korporací a škůdcem, musí při jejím uzavírání členové 

statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře.117 Jedná se vlastně o sankční ustanovení, 

které má motivovat vlivnou osobu uhradit újmu způsobenou ovlivněním včas.118 Nejasností toho 

ustanovení je použití pojmu „v souvislosti“, vlivná osoba má společníkům ovlivněné osoby 

nahradit újmu, která vznikla v souvislosti s prodlením úhrady primární újmy. Bohumil Havel 

zastává názor, že se pojem „v souvislosti“ váže pouze na fakt ovlivnění, a nikoliv na prodlení.119 

S tímto tvrzením se neztotožňuji a zastávám názor, že může vzniknout odvozená újma jak 

v důsledku neuhrazení samotné primární újmy, tak i v důsledku prodlení s její úhradou. Neboť při 

prodlení s uhrazením újmy společnosti může dojít k situaci, kdy v důsledku prodlení zaplacení 

určité částky, se kterou korporace počítala disponovat, nevyplatí podíly na zisku a společníkovi 

v závislosti na tom vznikne újma, která je samostatným právním důsledkem porušení povinnosti 

uhradit odvozenou újmu. S podobné pojetí, že povinnost k náhradě sekundární újmy může 

vzniknout jak v důsledku samotného neuhrazení újmy vlivnou osobu, tak i v důsledku prodlení 

s její úhradou, zastává také Tomáš Doležil.120  

 

114 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 200. 
115 Tamtéž 
116 Ustanovení § 71 odst. 2 a ustanovení § 372 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
117 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., 206. 
118 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 596. 
119 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str.206. 
120 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 596. 
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Upravené pravidlo o sekundární náhradě újmy při ovlivnění je dále problematické, neboť 

pravidlo o reflexivní škodě stanovené v ustanovení § 213 občanského zákoníku řeší problematiku 

způsobu jejího vyrovnání a vymezuje za jakých podmínek může soud uložit škůdci povinnost 

nahradit vzniklou škodu pouze samotné korporaci.121 Umožňuje tak soudu i bez návrhu 

rozhodnout o povinnosti ke kompenzaci škody jen vůči korporaci jako právnické osobě za 

podmínky, že tím dojde k obnovení snížené hodnoty majetkové účasti poškozeného člena 

korporace v případě, kdy se náhrady na snížení hodnoty účasti domáhá pouze člen korporace,122 

Reflexní škodu je tedy nutné likvidovat vždy v jejím původu, ve jmění společnosti, a je-li 

odstraněna tato škoda, je zároveň odstraněna i újma způsobená společníkům na jejich podílu a není 

nutné konstruovat další samostatný nárok společníka na náhradu této újmy.123 Jedná se zde tedy o 

princip likvidace reflexní škody přímo u zdroje, tedy ve jmění společnosti.   

 

Zároveň je nutné právo na náhradu reflexní újmy podle občanského zákoníku odlišovat od 

zmíněného práva společníků ovlivněné osoby podle zákona o obchodních korporacích, která je 

věcně jiný institut a jde-li postupovat podle ustanovení § 71 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích, nepřísluší společníkovi postup podle ustanovení § 213 občanského zákoníku.124 Je 

nutné užití pravidla lex specialis derogat legi generali, a v případě ovlivnění se u reflexní škody 

použije přednostně úprava obsažená v zákoně o obchodních korporacích.  

 

Jak uvádí Petr Čech a Petr Šuk, je nutné přenést princip reflexní škody uvedený v  občanském 

zákoníku také na aplikaci ustanovení § 71 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a princip 

likvidace reflexní škody u zdroje použít i u tohoto ustanovení.125 Tím se podstatně zužuje jeho 

použití a to na případy, kdy újma společníka nepředstavuje primárně újmu ve jmění společnosti, 

ale je dalším samostatným důsledkem protiprávního působení vlivné osoby na vnitřní poměry 

ovlivněné osoby.126 

 

 

121 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 200. 
122 LASÁK, Jan In LAVICKÝ, Petr a kol. 2014 op. cit., str. 1080. 
123 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3180/2008 a usnesení § 312 zákona č. 89/2012 

Sb. Občanský zákoník. 
124 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 206. 
125 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 201. 
126 Tamtéž 
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3.1.1 Zproštění povinnosti k náhradě újmy 

Zákon vymezuje, kdy nastane situace pro možnost zproštění povinnosti vlivné osoby hradit 

újmu obchodní korporaci, i když daná újma vznikla. V ustanovení § 71 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích je uváděn liberační důvod – pokud vlivná osoba prokáže, že mohla při 

svém ovlivnění „v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu 

ovlivněné osoby“ nemusí hradit vzniklou újmu obchodní korporaci. V případě zproštění 

odpovědnosti se tedy nejedná o ovlivnění a není zde vlivná ani ovlivněná osoba podle zákona o 

obchodních korporacích.127 Současně tím zákon stanovuje zvláštní standard jednání osoby, která 

vykonává vliv na obchodní korporaci a motivuje ji k řádnému výkonu tohoto vlivu tím, že ji 

nesankcionuje povinností k náhradě újmy.128 Zákon o obchodních korporacích tedy předpokládá, 

že vlivná osoba při svém rozhodování nemůže nést všechna podnikatelská rizika, která můžou 

v rámci jejího kvalifikovaného vlivu v obchodní korporaci nastat. Neboť i když vlivná osoba bude 

postupovat v rozhodování s potřebným standardem a v nejlepším zájmu obchodní korporace, 

může se stát, že výhodnost takto provedených rozhodnutí, bude záviset na vlivech, které nejsou 

v čase rozhodování známy, nebo je nemá možnost ovlivnit. Nevýhodnost takových jednání k újmě 

obchodní korporace tedy není možné pokaždé klást za vinu vlivné osobě a ta musí mít možnost 

zprostit se povinnosti k náhradě újmy v případě splnění všech stanovených předpokladů. 

 

Formulace možnosti zproštění povinnosti hradit újmu u ovlivnění je obdobná s vyjádřením 

pravidla o podnikatelském úsudku pro jednání členů orgánů uvedeném v ustanovení § 51 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích.129 Toto pravidlo uvádí, že člen statutárního orgánu obchodní 

korporace jednal pečlivě a s potřebnými znalostmi, pokud mohl přepokládat, že jedná informovaně 

a v obhajitelném zájmu obchodní korporace, s výjimkou kdy nejednal s nezbytnou loajalitou. 

Pokud rozhodovací proces odpovídá zákonnému postupu, tedy pokud obstojí před zmíněným 

testem, nemůže se zde hodnotit samotné podnikatelské rozhodnutí a vlivná osoba nebude 

odpovídat za důsledek, který byl takovým rozhodnutím zapříčiněn.  

 

Zákon o obchodních korporacích nepředpokládá, že vlivná osoba má při svém jednání 

vykazovat určitou péči, ledaže by ji vyžadoval občanský zákoník,130 jež obsahuje různé míry určité 

 

127 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 594. 
128 Tamtéž. 
129 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str.196. 
130 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 206. 
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péče, které se liší svou intenzitou a kvalitativní mírou131. Musí ale dokazovat, že měla legitimní 

důvody očekávat, že její jednání je přiměřené účelu, který je sledován v zájmu obchodní korporace 

a zároveň, že jednala informovaně a v jejím obhajitelném zájmu. Nelze tedy zohledňovat obecnou 

rozumnost jednání, ale rozumnost toho konkrétního posuzovaného jednání ve vazbě na sledovaný 

účel jednání.132 Při posuzovaní rozumnosti je třeba vycházet z obdobné aplikace v ustanovení § 52 

odst. 1, a to, že rozumně jedná zejména vlivná osoba, která jedná s rozumností, kterou by 

vynaložila jiná rozumná osoba v obdobném postavení.133 Zároveň bude nutné si opatřit informace, 

které vlivné osobě umožní výsledně posoudit a zhodnotit význačná hlediska činěného 

rozhodnutí.134 Vlivná osoba má povinnost jednat v obhajitelném zájmu obchodní korporace, 

obhajitelnost zde nepředpokládá pouze schopnost konkrétní vliv zdůvodnit, ale také jednat 

především s absencí zájmové angažovanosti na věci a neprosazovat jiný zájem než zájem 

ovlivněné osoby.135 

 

3.2 Ručení vlivné osoby 

3.2.1 Ručení za dluhy ovlivněné osoby 

Zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 71 odst. 3 zakládá další právní důsledek 

ovlivnění, a to ručení vlivné osoby věřitelům ovlivněné osoby za splnění dluhů, které jim 

ovlivněná osoba nemůže zcela nebo i zčásti splnit v důsledku ovlivnění podle ustanovení § 71 

odst. 1. Ručení vlivné osoby za dluhy ovlivněné osoby má funkčně stejný účel jako jev označovaný 

za doktrínu „piercing of corporate veil“, tedy doktrínu průlomu, která má chránit věřitele 

obchodní korporace.136 Uvedená soudcovská doktrína umožňuje jako krajní prostředek věřitelů 

„propíchnout“ firemní závoj kapitálové obchodní společnosti a odhlédnout tak od její 

majetkoprávní samostatnosti a prohlásit, že společník kapitálové obchodní společnosti je sám 

odpovědný za její dluhy.137 Takovýto přístup soudu je užíván v některých zemích jako krajní 

prostředek ochrany věřitele a pouze v případech, kdy nelze spravedlivého řešení dosáhnout jiným 

způsobem a kdy společník zneužil právní úpravu, podle které neručí za dluhy společnosti, či ručí 

 

131 MANCELOVÁ, Silvia. Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové společnosti. Praha: C.H. Beck, 2015. 

Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-584-8. str. 43. 
132 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 207. 
133 Tamtéž. 
134 Tamtéž. 
135 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 197 
136 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 207-208. 
137 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 222. 
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pouze omezeně.138 Tato soudní doktrína je nejčastěji užívána v soudním řízení týkajícího se 

korporátního práva ve Spojených státech.139  Na rozdíl od britského práva, kde soudní doktrína 

„piercing of corporate veil“ hraje omezenou roli, a může být užita pouze pokud se nedá dosáhnout 

stejného účelu jinak.140 

 

Současně však platí, že pro ručení není významné, jestli je vlivná osoba v prodlení s úhradou 

újmy ve smyslu ustanovení § 71 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.141 Takové ručení může 

tedy vzniknout nezávisle na tom, zda byla újma uhrazena. U zákonného ručení vlivné osoby není 

totiž podle ustanovení § 71 odst. 3 určen rozsah ručení vlivné osoby a není ani omezen rozsahem 

povinnosti vlivné osoby k náhradě újmy na základě ovlivnění vůči ovlivněné osobě. Z toho plyne, 

že rozsah ručení vlivné nemusí odpovídat míře její povinnosti k náhradě újmy ovlivněné osobě, 

může být jak větší tak i menší.142 Vztahuje se zároveň i na dluhy ovlivněné osoby, které ještě 

neexistovaly v době ovlivnění, ale vznikly v důsledku negativního ovlivnění řádně a včas plnit 

povinnosti ovlivněné osoby.143 Tedy nárok ovlivněné na uhrazení újmy způsobené ovlivněním a 

nárok věřitelů na splnění pohledávek za ovlivněnou osobu jsou tím pádem dva na sobě nezávislé 

nároky.144 Ručení vlivné osoby ale zároveň nevzniká u pohledávek, které ovlivněná osoba nebyla 

schopna již před vznikem ovlivnění včas a řádně plnit.145  

 

Jinými slovy za splnění určitých podmínek mají věřitelé právo požadovat splnění dluhu 

ovlivněné osoby přímo na osobě ovlivňující, tedy na osobě rozdílné od dlužníka.146 Věřitel ale 

musí prokázat ovlivnění podle ustanovení § 71 odst. 1, neschopnost obchodní korporace splnit 

dluh a příčinnou souvislost mezi konkrétním případem ovlivnění a neschopnosti splnit určitý dluh 

zcela či zčásti.147 Tato podmínka, ale zjevně komplikuje uvedené právo věřitelů žádat splnění 

dluhů ovlivněné osoby po vlivné osobě, neboť věřitel nemá v ovlivněné osobě přístup 

k informacím, kterými disponuje například společník. Prokazování ovlivnění a příčinné 

souvislosti mezi konkrétním ovlivněním a neschopností obchodní korporace dluh plnit bude pro 

 

138 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 222. 
139 THOMPSON, R. B. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study. Cornell Law Review. 1991, s. 1036-1074. 
140 HANNIGAN, B. Company law. Fourth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2016. 

ISBN 978-0-19-872286-1. s. 57-58. 
141 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 597. 
142 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 202. 
143 Tamtéž. 
144 Tamtéž. 
145 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 208. 
146 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 207. 
147 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 221. 



28 

 

něj značně složité, až skoro nemožné. De lege ferenda by proto bylo vhodné v zákoně vyjasnit, 

zda by pro ustanovení 71 odst. 3 zákona o obchodních korporacích nemělo platit obrácené pojetí 

důkazního břemena podle ustanovení § 4 zákona o obchodních korporacích. 

 

3.2.2 Ručení za dluhy při úpadku obchodní korporace 

Ustanovení v § 76 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uvádí, že ustanovení § 68 zákona 

o obchodních korporacích týkající se ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace se 

obdobně užije na vlivnou nebo ovládající osobu. Zákonodárce se zde nejspíše inspiroval 

v britském a francouzském právu.148  Sama důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích 

uvádí, že nová koncepce podnikatelského seskupení je doplněna pravidlem wrongful trading a také 

novou úpravou insolvenčního zákona.149  

 

Pravidlo wrongful trading obsahuje britský insolvenční zákon v čl. 214 a uvádí pokud tzv. 

faktický vedoucí ví nebo má vědět, že neexistuje rozumný důvod k odvrácení likvidace 

společnosti, je povinen učinit vše rozumné, aby minimalizoval škodu věřitelů.150 V principu to 

znamená, že pokud pokračuje v zadlužování společnosti, tak se vystavuje riziku, že soud rozhodne, 

že má přispět na ztrátu společnosti. Britská právní úprava ale nezavádí vnitřní odpovědnost člena 

orgánu nebo stínového vedoucího vůči společnosti, ale pouze speciální skutkovou podstatu 

odpovědnosti za škodu věřitelům.151 Tato odpovědnost za chyby v řízení má širší rozměr, protože 

nedopadá pouze na statutární orgán obchodní korporace, ale i na společníka, který řídí společnost 

neformálně, tvz. shadow director.152 Podobná úprava se objevuje i ve francouzském právu, kde je 

 

148 ČERNÁ, Stanislava. Ještě k ručení vlivné a ovládající osoby za porušení povinnosti odvracet hrozící úpadek 

[online]. Obchodněprávní revue, 2013, č. 6 [cit. 23. 01. 2019]. ISSN 18036554. Dostupné z: https://www.beck-

online.cz/. 
149 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 
150 VELKÁ BRITÁNIE: Insolvency Act 1986, dále jen britský insolvenční zákon. Čl. 214. [cit. 20. 3. 2019]. Dostupné 

z: http://www.legislation.gov.uk/ přesné znění (1) Subject to subsection (3) below, if in the course of the winding up 

of a company it appears that subsection (2) of this section applies in relation to a person who is or has been a director 

of the company, the court, on the application of the liquidator, may declare that that person is to be liable to make 

such contribution (if any) to the company’s assets as the court thinks proper. 

(2)This subsection applies in relation to a person if— 

(a)the company has gone into insolvent liquidation, 

(b)at some time before the commencement of the winding up of the company, that person knew or ought to have 

concluded that there was no reasonable prospect that the company would avoid going into insolvent liquidation, and 

(c)that person was a director of the company at that time;. 
151 ČERNÁ, Stanislava 2013 op. cit. 
152 Tamtéž. 

http://www.legislation.gov.uk/
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odpovědnosti členů řídícího orgánu nebo stínových vedoucích za chyby v řízení společnosti 

obsažena ve francouzském obchodním zákoníku v čl. 651-2, a to tak, že pokud při soudní likvidaci 

právnické osoby soud odhalí nedostatek aktiv a k této nedostatečnosti přispěla chyba v řízení 

právních a faktických vedoucích právnické osoby, může soud rozhodnout, že tuto nedostatečnost 

aktiv zcela nebo z části ponesou ti, kteří se podíleli na chybném řízení.153 Rozdílnost zde 

nalezneme v předpokladu vzniku povinnosti právních a faktických vedoucích nést důsledky 

nedostatku majetku společnosti, v anglickém právu to je z důvodu neodvrácení likvidace 

společnosti, či aspoň snahy pro to učinit vše rozumné a minimalizovat škodu věřitelů, ve 

francouzském právu se tato povinnost odvíjí od chyby v řízení, která přispěla k nedostatečnosti 

aktiv.154 Společný znak je zvýšení možnosti uspokojení věřitelů při úpadku obchodní korporace, 

o jejíž výši rozhoduje soud.155 Tímto léty prověřeným vzory ze zahraničních úprav, tzv. sankčních 

mechanismů za aktivní ovlivňování exekutivní osoby nebo za to, že svým jednáním, svými 

chybami přispěla k úpadku se nepochybně inspiroval zákonodárce při tvorbě institutu ručení 

vlivné osoby za splnění všech povinností obchodní korporace při jejím úpadku. Zákon o 

obchodních korporacích ale tyto zahraniční dlouho propracované mechanismy nepřebírá doslovně 

a pouze se s nimi inspiruje. Proto v nich nelze nalézt odpovědi, jak se tento institut má v českém 

právu vyložit. Jak uvádí Stanislava Černá hlavní rozdíl v přístupu k tomuto pravidlu je, že 

„zahraniční úpravy sice stíhají sankčními majetkovými důsledky i ovládající osobu, která 

vystupovala jako faktický či stínový vedoucí, nikoli ale za pasivitu, absenci snahy o odvracení 

úpadku, ale za to, že aktivně ovlivňovala exekutivní osoby, aby prodlužovaly k tíži věřitelů 

zadlužování korporace, či za to, že chybami „stínového řízení“ přispěla k úpadku.“156 

 

Ustanovení § 68 zákona o obchodních korporacích upravuje sankční ručení členů orgánu při 

úpadku obchodní korporace. Určuje možnosti soudu rozhodnout na základě návrhu insolvenčního 

správce nebo věřitele obchodní korporace, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí 

za splnění povinností, a to při splnění dvou kumulativních podmínek. První podmínkou je, že bylo 

rozhodnuto, že je daná obchodní korporace v úpadku. Druhou podmínkou je, že člen či bývalý 

 

153 FRANCIE: Code de commerce, dále jen francouzský obchodní zákoník. Čl. 651-2 [cit. 20. 3. 2019]. Dostupné z: 

https://www.legifrance.gouv.fr přesné znění „Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître 

une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider 

que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de 

fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion…“. 
154 ČERNÁ, Stanislava 2013 op. cit. 
155 Tamtéž. 
156 Tamtéž. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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člen jejího statutárního orgánu věděli nebo alespoň mohli vědět, že je obchodní korporace 

v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili vše potřebné a rozumně 

předpokladatelné za účelem odvrácení úpadku obchodní korporace. Dá se říct, že se zde jedná o 

speciální případ porušení péče řádného hospodáře spočívající v povinnosti odvracet hrozící 

úpadek, podmínkou tohoto ustanovení není, aby člen statutárního orgánu byl v odvracení úpadku 

úspěšný, ale to, že pro úspěšné odvrácení nevyvinul zákonem kvalifikovanou aktivitu.157  

 

Vyvstává nám zde tedy otázka aplikačního dopadu ustanovení § 68 zákona o obchodních 

korporacích. V ustanovení § 76 odst. 3 zákona obchodních korporacích je uvedeno, že se 

ustanovení § 68 téhož zákona použije na vlivnou obdobně, čímž stanovuje, že odkazované 

pravidlo je nutno přijmou beze zbytku.158 Jak už bylo výše uvedeno, ustanovení v § 68 zákona o 

obchodních korporací se sankčními majetkovými důsledky umožňuje sankcionovat také pasivitu 

člena statutárního orgánu, jeho nedostačující konání při odvracení úpadku obchodní korporace. 

Jak uvádí Petr Čech a Petr Šuk smyslem a účelem právní úpravy nemůže být motivace vlivné 

osoby, aby se aktivně snažila odvracet úpadek ovlivněné osoby neboli se aktivně vměšovala do 

záležitostí ovlivněné osoby.159  Nadto u negativního vymezení vlivné osoby podle ustanovení § 71 

odst. 5 jsem dospěla k závěru, že osoby s péčí řádného hospodáře jsou z aplikace vyloučeny.  

Z toho vyplývá, že by z tohoto důvodu uvedené pravidlo o ručení vlivné osoby nemělo být 

aplikováno. 

 

V doktrinální literatuře ale panuje shoda, kdy by se v jednom případě pravidlo v ustanovené 

§ 68 zákona o obchodních korporacích dalo vztáhnout i na vlivnou osobu. A to v případě, kdy 

vlivná osoba před vznikem hrozby úpadku svým aktivním jednáním překročí hranici samostatnosti 

ovlivněné osoby a začne v ní působit jako její faktický vedoucí. A tím, že se chová jako člen 

statutárního orgánu, na sebe převezme i povinnost péče řádného hospodáře a učinit vše potřebné 

k odvrácení hrozícího úpadku, což je součástí péče řádného hospodáře.160  

 

 

157 ČERNÁ, Stanislava 2013 op. cit. 
158 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 204. 
159 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 205. 
160 Viz ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 205-206 a HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., 

str. 219 a také ČERNÁ, Stanislava 2013 op. cit. 
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Bezpochyby představuje odkaz v § 76 odst. 3 zákona o obchodní korporacích jeden z 

nejspornějších bodů úpravy týkajících se vlivné osoby. Bude tedy záležet, jaký názor zastane v 

případné porušení povinnosti vlivné osoby odvracet úpadek obchodní korporace soud při své 

rozhodovací praxi. De lege ferenda by proto bylo vhodné v ustanovení 76 odst. 3 zákona o 

obchodních korporacích vyjasnit znění odkazu tak, aby postihoval pouze vliv vlivné osoby, kterým 

by způsobil nečinnost člena statutárního orgánu korporace, které hrozí úpadek.161 

 

 

 

 

 

 

161 ČERNÁ, Stanislava 2013 op. cit. 
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4 Vymezení vlivné osoby 

Cílem této kapitoly je vystihnout podstatu institutu tzv. vlivné osoby, a to tím způsobem, že se 

přímo zaměří na to, kdo může být v postavení vlivné osoby za pomoci analýzy tuzemské právní 

úpravy a rozhodovací praxe soudů. Následně si klade za cíl upozornit na výkladová úskalí a 

aplikační problémy, které institut vlivné osoby přináší a s nimiž se setkala judikatura, odborná 

veřejnost i právní praxe. V předešlých kapitolách byly nastíněny obecné principy podnikatelských 

seskupení, ovlivnění a odpovědnosti vlivné osoby, ze kterých tato kapitola čerpá a vychází. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, zákon o obchodních korporacích vlivnou osobu pozitivně vymezuje 

v ustanovení § 71 odst. 1 jako „každého, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci 

rozhodujícím a významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace“. Toto znění se může 

zdát poněkud nepřesné z důvodu, že legislativní zkratka „vlivná osoba“ nastupuje již po slovech 

„každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci“, což by mohlo vést k závěru, že vlivnou 

osobou může být každý, kdo má v obchodní korporaci jakýkoliv vliv, aniž by rozhodujícím a 

významným způsobem skutečně ovlivňoval chování obchodní korporace k její újmě.162 Toto 

pojetí podporují uvedená pravidla v legislativních pravidlech vlády – v článku 44 odst. 1 je 

uvedeno, že legislativní zkratky se zavádí za pojmem, který nahrazují, a to na místě, kde je tento 

pojem v právním předpise použit poprvé.  

 

Dle Petra Čecha a Petra Šuka bude třeba výkladem dovodit, že pojem vlivná osoba dotvářejí i 

znaky, které bezprostředně navazují na zavedení zkratky.163 A podporují to tvrzením, že pozdější 

místo ve větě, na něž by správně legislativní zkratka patřila, bylo obsazeno párovým protějškem, 

a to zkratkou „ovlivněná osoba“.164 S takovýmto závěrem nelze než souhlasit, stěží si lze 

představit, že byl úmysl zákonodárce spojit institut ovlivnění a jeho důsledky s každou osobou, 

která má v obchodní korporaci jakýkoliv vliv, který ani nemusí být využit. Nehledě na to, že zákon 

o obchodních korporacích užívá pojem vlivná osoba i v následujících ustanoveních, což by 

znamenalo, že podle ustanovení § 76 odst. 3 zákona o obchodních korporacích každá osoba, která 

má vliv v obchodní korporaci a která zároveň splnila podmínky v ustanovení § 68 zákona o 

obchodních korporacích, ručila za dluhy společnosti při úpadku obchodní korporace.  

 

162 Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády č. 188 ze dne 19. března 1998, ve znění pozdějších 

předpisů. 
163 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 192. 
164 Tamtéž. 
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Z dikce zákona plyne, že vlivnou osobou může být skutečně kdokoliv, kdo kvalifikovaným 

způsobem změní chování obchodní korporace, neboť zákon blíže nevymezuje, co je důvodem a 

zdrojem vlivu.165 Právní regulace tímto tak nepřímo navazuje na právní úpravu v obchodním 

zákoníku, a to v ustanovení § 66c, kde se hovořilo o každém, kdo pomocí svého vlivu ve 

společnosti úmyslně přiměje jednat zákonem vymezenou osobu ke škodě společnosti, a dále také 

zákon blíže nevymezoval, jaký má vliv v obchodní korporaci základ. 

 

Jak uvádí Stanislava Černá: „Úprava ovlivnění reaguje na faktickou situaci, kdy vlivná osoba 

– bez ohledu na základ své pozice – rozhodujícím významným způsobem prosazuje svůj vliv na 

chování obchodní korporace.“.166 Právní teorie předkládá několik typických příkladů vlivných 

osob, u kterých základ, o nějž opírají své vlivné postavení, může být jak faktický, právní, tak může 

stát i na protiprávním základu.167 U ovlivnění, které stojí na faktickém základu, může být vlivnou 

osobou například ten, kdo má příbuzenský či jiný osobní vztah k jednateli, členovi představenstva 

či členovy obchodní korporace.168 Při právním základu ovlivnění bude typicky vlivnou osobou 

společník, akcionář, významný věřitel, dlouhodobý a klíčový dodavatel či odběratel ovlivněné 

osoby, na němž závisí odbyt obchodní korporace, dále zapůjčitel či úvěrující významné části 

finančních prostředků ovlivněné osoby apod.169 Vlivnou osobou může být i ten, kdo adresuje 

výhružky či vydírá členy orgánů obchodní korporace apod.170  

 

Jazykovým výkladem lze z dikce zákona o obchodních korporacích usuzovat, že definice 

ovlivnění nepředpokládá samotnou existenci osoby jako subjektu právních vztahů.171  Vlivnou 

osobou může být tedy v takovém případě i svěřenský fond, který jedná prostřednictvím svého 

svěřenského správce.172  Nemalé výkladové potíže přináší toto pojetí ve vazbě na další stupně 

podnikatelských seskupení. Zákon totiž v následujících ustanoveních173 zákona při definici 

ovládání a koncernu předpokládá, že ovládající a řídící osobou mohou být pouze „osoby“, tj. 

subjekty právních vztahů. V praxi by toto pojetí vystavěné na gramatickém významu slov 

 

165 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 194. 
166 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 216. 
167 Tamtéž. 
168 Tamtéž. 
169 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 194. 
170 ČERNÁ, Stanislava In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 216. 
171 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 200. 
172 Tamtéž. 
173 Ustanovení § 74 odst. 1 a ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 
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znamenalo, že o kvalifikovanější stupeň seskupení by se v případě vlivu svěřenského fondu jednat 

nemohlo a ochranné schéma proti škodlivému vlivu by se dalo vztáhnout pouze na úpravu 

ovlivnění.174 To by bylo značně v rozporu s účelem a smyslem zákona, neboť ochranná funkce 

ovládané a řízené osoby by nebyla splněna, pokud by ovládající a řídící osobou byla osoba bez 

právní subjektivity. Při užití teologického výkladu lze ale dovodit, se zřetelem na ustanovení § 2 

odst. 2 občanského zákoníku, že pokud právní řád přiznává non-subjektivní entitě schopnost 

jednání, byť odvozeně, může být i takováto entita osobou ovládající nebo řídící.175 Toto tvrzení je 

podpořeno stanoviskem Ministerstva spravedlnosti České republiky, které se při výkladu pojmu 

ovládající osoby taktéž přiklání k pojetí, že ovládající osobou může být osoba bez právní 

subjektivity.176 Z toho tedy vyplývá, že vlivnou (ovládající a řídící) osobou může být i „osoba“ 

bez právní subjektivity, pokud jí právní řád, byť i odvozeně, přiznává schopnost jednání – toto 

pojetí poskytne nejvyšší míru ochrany jak ovlivněné (ovládané a řízené) osoby, tak jejích 

společníků a věřitelů. 

 

4.1 Negativní definice vlivné osoby 

Zákon o obchodních korporacích ve svém ustanovení § 71 v posledním odstavci uvádí 

negativní vymezení ovlivnění a stanovuje, že se postup podle ustanovení § 71 odst. 1 nepoužije na 

jednání členů orgánů ovlivněné osoby a jejího prokuristu. Znění tohoto ustanovení je formulováno 

poněkud nepřesně, neboť doslovným výkladem by vyplynul závěr, že jsou z koncepce ovlivnění 

vyloučeni členové všech orgánů ovlivněné osoby, což by částečně vedlo k popření právní úpravy 

podnikatelských seskupení.177 Neboť zařadit do této negativní definice všechny členy orgánů 

obchodní korporace by znamenalo, že se zcela vyloučí vliv například společníků a akcionářů 

ovlivněné osoby, ačkoliv by se jednalo o vliv, který jinak naplňuje znaky ovlivnění.  

 

Předně je třeba vyjít z pojetí, že na základě vzájemné blízkosti ovlivnění a ovládání (jelikož 

ovládání v sobě automaticky zahrnuje ovlivnění) bude vlivnou osobou nejčastěji osoba ovládající, 

 

174 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 200. 
175 Ustanovení § 74 odst. 1 a ustanovení § 79 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 
176 KNĚŽÍNEK, Jan. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k výkladu podmínek aplikace zákazu poskytnutí dotace a 

investiční pobídky podle § 4c zákona č. 159/2006 Sb. [online]. Justice.cz, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2018 [cit. 

15. 5. 2019]. Dostupné z: 

https://justice.cz/documents/12681/723595/Stanovisko+pro+MMR++v%C3%BDklad+z%C3%A1kona+o+st%C5%

99etu+z%C3%A1jm%C5%AF.pdf/45f421bf-1879-45cc-9f723930304a3379. 
177 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 597. 
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která bude pravidelně postihována v režimu ovlivnění podle ustanovení § 71 zákona o obchodních 

korporacích.178 Na základě vyloučení všech členů orgánů obchodní korporace a jejího prokuristy 

z režimu ovlivnění, by se jeho důsledky nevztahovaly na ovládající společníky, ovládající 

akcionáře, tak další ovládající členy ovládané korporace, bez ohledu na to, jaký rozhodující vliv 

v korporaci vykonávají.179 Z toho plyne, že ustanovení § 71 odst. 5 zákona o obchodních 

korporacích je třeba vykládat zúženě, a to tak, že míří pouze na určité členy orgánů ovlivněné 

osoby, jinak by poslední odstavec ustanovení § 71 zákona o obchodních korporacích v mnoha 

ohledech obsahově vyprázdnil pravidlo ovlivnění uvedené v jeho prvním odstavci.180 

 

Při vymezení pojmu člena orgánu právnické osoby, který specifikuje občanský zákoník 

v ustanovení § 152 odst. 2 občanského zákoníku, je třeba tedy vycházet z toho, že člen orgánu je 

do funkce volen, jmenován či jinak povolán. Současně zákon o obchodních korporacích odlišuje 

členy orgánů a společníky, kterým se jejich členství v nejvyšším orgánu odvozuje od jejich 

samotného vztahu k obchodní korporaci, a který je zpravidla realizován prostřednictvím 

nejvyššího orgánu obchodní korporace.181 Nejvyšší orgán je vymezen v ustanovení § 44 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích, kde se uvádí, že jsou jím všichni společníci, valná hromada či 

členská schůze. Jak uvádí Bohumil Havel, je nutno gramatickým výkladem dojít k tomu, že zákon 

o obchodních korporacích v ustanovení § 71 odst. 5 vymezuje pojem člen orgánu pouze pro členy 

do funkce volené, jmenované nebo jinak povolané ve smyslu ustanovení § 152 občanského 

zákoníku.182 Problematická je aplikace ustanovení § 159 odst. 1 občanského zákoníku na 

společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti. Bohumil Havel 

zastává názor, že i oni jsou nejvyšším orgánem obchodní korporace, resp. členy nejvyššího orgánu 

ex lege, které nikdo nevolí, nejmenuje ani nepovolává.183 Opačné tvrzení publikuje Jan Lasák a 

zastává názor, že společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti 

jsou „jinak ustaveni“ do funkce člena nejvyššího orgánu v souladu s ustanovením § 152 odst. 2 

občanského zákoníku, jsou tedy povoláni zákonem.184  

 

 

178 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 195. 
179 Tamtéž. 
180 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 208-209. 
181 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 208. 
182 Tamtéž. 
183 Tamtéž. 
184 LASÁK, Jan In LAVICKÝ, Petr a kol. 2014 op. cit., str. 817. 
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Funkčně je pravidlo o vyloučení volených či jmenovaných orgánů ovlivněné osoby a jejího 

prokuristy odůvodněno tak, že jim zákon ukládá povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.185 

Zákon o obchodních korporacích voleným, jmenovaným či jinak povolávaným členům orgánu 

obchodní korporace věnuje zvláštní pozornost v ustanovení § 51 a násl., které se týkají pravidel 

péče řádného hospodáře a důsledcích jejího porušení. Prokuristovi péči řádného hospodáře uděluje 

ustanovení § 454 občanského zákoníku. Lze se tedy domnívat, že důvodem vyloučení ustanovení 

o ovlivnění pouze na jednání volených, jmenovaných a jinak povolávaných členů orgánů 

ovlivněné osoby a jejího prokuristy, je především to, že zabraňuje duplicitě náhrady újmy vůči 

obchodní korporaci. Budou-li tedy tyto osoby ovlivňovat chování korporace k její újmě, stíhají je 

pravidla pro náhradu újmy pro porušení péče řádného hospodáře.186  

 

Vycházejíc z tohoto pojetí právní nauka poukazuje na potřebu výkladem dále dovodit, že do 

negativní definice ovlivnění lze zařadit i osoby, které také mají povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře.187 Takovéto specifické povinnosti dané odbornou péčí a odpovědnost za jejich porušení 

ospravedlňují vyloučení těchto osob z režimu ovlivnění. Zákon zde ale výslovně uvádí jmenovitě 

pouze prokuristu. Požadavek péče řádného hospodáře podle zákonné definice člena orgánu 

v ustanovení § 152 občanského zákoníku dopadá na všechny členy volené, jmenované a jinak 

povolávané do orgánů obchodní korporace bez ohledu na to, zda jim funkce vznikla ze zákona 

nebo ze smlouvy.188  Je tedy nutné zmínit, že se nejedná pouze o osoby, které jsou voleny a funkci 

přijmou, ale i osoby, u kterých lze přijetí dovozovat implicitně, nebo i v případě kdy osoba s 

ustavením do funkce nesouhlasí, což se může stát například v případě likvidátora povolaného do 

funkce soudem.189  

 

Na základě řečeného lze dovodit, že by se ustanovení § 71 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích nemělo zároveň vztahovat na likvidátora, u kterého ustanovení § 193 občanského 

zákoníku uvádí, že odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu. Dále na opatrovníka obchodní 

korporace při obnovení činnosti statutárního orgánu právnické osoby, neboť dle ustanovení § 487 

odst. 2 má zde opatrovník jednat s odbornou péčí. Podle ustanovení § 46 odst. 4 zákona o 

obchodních korporacích je třeba vyloučit z režimu ovlivnění i zástupce právnické osoby, která je 

 

185 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 209. 
186 Tamtéž. 
187 DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 op. cit., str. 597. 
188 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 209. 
189 PATĚK, Daniel In ČERNÁ a kol. 2015 op. cit., str. 175. 
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členem orgánu obchodní korporace a má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Dále je třeba 

vyloučit i insolvenčního správce, neboť ustanovení § 36 odst. 1 insolvenčního zákona uvádí, že 

také insolvenční správce je povinen jednat při výkonu své funkce s odbornou péčí. 

 

4.2 Osoba v postavení vlivné osoby 

Specifický znak institutu vlivné osoby je jeho širokost, do takového postavení se může dostat 

„každý“, kdo splní kumulativní podmínky ovlivnění stanovené zákonem nezávisle na tom, zda má 

ke korporaci jakýkoliv oficiální vztah, nebo jakým kvalifikovaným jednáním korporaci 

ovlivňuje.190 O tom, kdo může být vlivnou osobou, v odborné literatuře a rozhodovací činnosti 

soudů nepanuje shoda. Na základě analýzy všech poznatků z této práce se postupně tato 

podkapitola v co nejširší míře věnuje osobám, které se v pozici vlivné osoby mohou či nemohou 

vyskytnout. Patrně nelze uvést taxativní výčet těchto osob, nicméně v komparativním kontextu 

rozhodnutí českých soudů a výkladu odborné literatury lze shrnout nejčastěji diskutované 

možnosti osob v postavení osoby vlivné. Zároveň je pak snahou této podkapitoly kriticky 

představit aplikační a výkladové problémy potenciálních osob v postavení vlivné osoby, 

navrhnout jejich možná teoretická řešení a na základě závěrů této podkapitoly pak zhodnotit 

současnou právní úpravu a využívání tohoto institutu. 

 

4.2.1 Osoba blízká  

Tato část práce se snaží odpovědět na otázku, zda může být osoba blízká ovlivněné osoby 

zároveň osobou vlivnou. Zákonná úprava fyzických osob jakožto osob blízkých upravená 

v ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku byla přejata z ustanovení § 116 obč. zák. do jeho 

znění se příliš nezasáhlo. Jeho pojetí vymezení osob blízkých stojí v prvé řadě na charakteristice 

osob blízkých ve smyslu příbuzenského vztahu a v druhé řadě na charakteristice osob, které jsou 

v poměru rodinném či obdobném a subjektivně pociťují újmu způsobenou jednomu jako svoji 

vlastní. Druhý odstavec téhož paragrafu přináší možnost využití ochranných pravidel 

aplikovatelných na osoby blízké také na další vztahy, čímž reaguje na judikaturou reflektovanou 

potřebu zavést obdobný poměr osob blízkých mezi právnickou osobu a její statutární orgán, 

 

190 HAVEL, Bohumil. Věřitel coby vlivná osoba (aneb vliv není totéž co být pod vlivem). In Karlovarské právnické 

dny. Praha: Linde, 1999-, 2016 (XXIV.). ISBN 978-80-7502-078-9. str. 522. 
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případně jejího zaměstnance, člena a podobně. Tato úprava tedy zavádí v občanském zákoníku 

institut osoby blízké právnické osobě. Ustanovení § 22 občanského zákoníku má obecnou 

působnost a může být aplikováno i v jiných právních odvětvích, pokud v nich neplatí zvláštní 

definice.191 

 

Ustanovení § 22 odst. 2 občanského zákoníku uvádí, že pokud zákon stanoví podmínky a 

omezení mezi osobami blízkými k ochraně majetkových práv třetích osob: „platí tyto podmínky a 

omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního 

orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody 

či jiné skutečnosti.“  

 

Původně vycházela rozhodovací praxe Nejvyššího soudu z toho, že osobou blízkou může být 

pouze fyzická osoba, postupem času byl ale tento právní názor překonán. Nejvyšší soud ve 

svém rozhodnutí ze dne 1. srpna 2002, ve kterém řešil otázku vzájemné blízkosti vkladatele a 

společnosti, po obsáhle úvaze došel k závěru, že „právnická osoba se ve smyslu ustanovení § 42a 

odst. 2 obč. zák. považuje za osobu blízkou dlužníku, který je fyzickou osobou, je-li dlužník jejím 

statutárním orgánem (členem statutárního orgánu), jakož i tehdy, jeli dlužník společníkem, členem 

nebo zaměstnancem této právnické osoby (popřípadě má-li k ní jiný obdobný vztah) a současně, 

kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní.“ 192 Tímto 

prolomil pojetí osob blízkých v obč. zák. a cestou analogie došel k závěru, že doktrínu o osobách 

blízkých lze aplikovat i ve vztazích mezi fyzickými a právnickými osobami, to ale pouze z povahy 

jejich vztahu k dané osobě. 193 

 

Občanský zákoník ale bezprostředně ve svém ustanovení § 22 odst. 2 nepřipouští, aby 

obchodní korporace byla osobou blízkou.194 Nicméně tam, kde zákon stanoví k ochraně třetích 

osob zvláštní podmínky nebo omezení majetkových práv mezi osobami blízkými, se tyto 

podmínky a omezení vztahují i na právnickou osobu a osoby, které k ní mají určitý vztah.195 

Osobami blízkými obchodní korporaci bude ze zákona člen jejího statutárního orgánu, dále její 

 

191 HURDÍK, Jan; DOBROVOLNÁ, Eva In LAVICKÝ, Petr a kol. 2014 op. cit., str. 172. 
192 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001. 
193 ČECH, Petr, PAVELA, Ľudovít. Obchodní společnost jako osoba blízká? [online].  Právní rádce: měsíčník 

Hospodářských novin, 2007, č. 1 [cit.19. 01. 2019]. ISSN 1210-4817. Dostupné z: 

https://www.akpavela.cz/download/article/file1-1396949105.pdf str. 4-9. 
194 Ustanovení § 22 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 
195 HURDÍK, Jan; DOBROVOLNÁ, Eva In LAVICKÝ, Petr a kol. 2014 op. cit., str. 172. 
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člen, který ji podstatně ovlivňuje, rovněž tak další osoby, které obchodní korporaci podstatně 

ovlivňují na základě dohody nebo jiné skutečnosti.196  

 

Rozhodovací praxe soudů se věnovala také otázce, zda jsou osobami blízkými i osoby, jež jsou 

blízké téže právnické osobě. V rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2013 soud uvedl, 

že osoby si navzájem blízké neudělá pouze okolnost, kdy právnická osoba na straně jedné a fyzická 

osoba na straně druhé mají společnou osobu blízkou.197  Soud tím vyslovil významné vodítko pro 

posouzení, kdy je určitý vztah mezi dvěma osobami vnímán jako vztah osoby blízké.198 A to tak, 

že pokud jsou zde tři osoby a dvě z nich jsou v postavení blízké osoby pouze k té třetí, neznamená 

to automaticky, že by se na všechny nahlíželo jako na osoby blízké či osoby, které by jednaly ve 

shodě. Tomu tak bude tehdy, pokud v době právního jednání nebo v době rozdílné právní 

skutečnosti bude existovat přímý vztah mezi prvními dvěma osobami a jedna z nich bude zároveň 

mít přímý vztah s osobou třetí, přičemž ta bude naplňovat znaky ovlivnění. Vzhledem k 

okolnostem případu tak druhá nebo třetí osoba bude faktickým vedoucím. Soud tím dovodil, že 

pokud jsou osoby ve vztahu osob blízkých, budou jejich právní vztahy posuzovány jinak, než když 

by dotčené osoby nebyly ve vztahu osob blízkých.  

 

Po nastínění obecných principů institutu osoby blízké právnické osobě, tedy i obchodní 

korporaci, nám jasně vyplývá, že taková osoba se může po splnění znaků ovlivnění stanovených 

v ustanoven § 71 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stát vlivnou osobou. Pokud tedy 

způsobí obchodní korporaci tímto kvalifikovaným jednáním újmu, musí ji nahradit. Nutné ale bude 

odlišovat ovlivnění v rámci občanského zákona o ovlivnění v rámci zákona o obchodních 

korporacích. Úprava „ovlivnění“ v ustanovení § 22 odst. 2 občanského zákoníku je zjevně širší 

než koncepce ovlivnění v ustanovení § 71 odst. 1 zákoně o obchodních korporacích, neboť 

v občanském zákoníku postačí k aplikaci zmíněného ustanovení pouhá existence podstatného 

vlivu a nemusí se tak zkoumat vznik újmy.199 Úprava vlivu obsažená v občanském zákoníku se 

bude vztahovat zpravidla na jiné situace než úprava ovlivnění, a to například na relativní 

neúčinnost právních jednání, které dlužník učinil ve prospěch osob jemu blízkých. Pokud dojde 

 

196 Ustanovení § 22 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 
197 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1212/2012. 
198 LISSE, Luděk. Sistace hlasovacích práv podle § 426 ZOK ve vztahu k právnickým osobám blízkým a k jednání ve 

shodě [online]. Epravo.cz. 2016 [cit. 21.01.2019]. Dostupný na: https://www.epravo.cz/top/clanky/sistace-

hlasovacich-prav-podle-426-zok-ve-vztahu-k-pravnickym-osobam-blizkym-a-k-jednani-ve-shode-100770.html 
199 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 202. 
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k současnému porušení pravidla v ustanovení § 22 odst. 2 občanského zákoníku a pravidla 

v ustanovení § 71 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, měl by mít přednost zákon o 

obchodních korporacích, neboť se aplikuje kolizní pravidlo lex specialis derogat generali, ale 

pouze za předpokladu, že se v konkrétním případě konkrétní jednání podle obou pravidel 

překrývají.200  

 

4.2.2 Osoba zahraničního práva 

Za úvahu stojí, zda může být vlivnou osobou podle české právní úpravy osoba zahraničního 

práva, ovlivní-li českou obchodní korporaci. V tuzemské odborné literatuře panuje v této otázce 

doktrinální shoda. A to taková, že se ustanovení zákona obchodních korporací o podnikatelských 

seskupení použijí i na vztah mezi zahraniční osobou a českou obchodní korporací.201 Tomuto 

pojetí napovídá i rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie Impacto Azul ze dne 20. června 2013, 

kde soud rozhodoval o předběžné otázce týkající se problematiky práva skupin společností vůči 

zahraničním osobám.202 

 

Návrh byl podán vnitrostátním portugalským soudem k Soudnímu dvoru Evropské unie ve 

věci sporu mezi portugalskou společností Impacto Azul na straně jedné. Na straně druhé stála 

společnost BPSA 9 založená podle portugalského práva, další portugalská společnost SGPS a 

francouzská společnost Bouygues Immobilier. Jednalo se o nadnárodní skupinu společností, v níž 

existují vztahy úplného ovládání. Společnost BPSA 9 byla ovládána společností SGPS a zároveň 

také mateřskou společností Bouygues Immobilier, která řídila všechny společnosti tvořící danou 

skupinu. Jednalo se zde o spor týkající se skutečnosti, že společnost BPSA 9 nesplnila smlouvu 

uzavřenou se společností Impacto Azul, protože se mateřská společnost Bouygues Immobilier 

rozhodla odstoupit od projektu realizujícího se mezi společnostmi Impacto Azul a BPSA 9. 

Společnosti Impacto Azul na základě toho vznikla škoda, a tak podala žalobu o náhradu škody na 

skupinu uvedených společností.203  

 

 

200 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 202. 
201 Viz HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 200 a DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 

op. cit., str. 593. 
202 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 6. 2019, věc C- 186/12.  
203 Tamtéž.  
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Podle portugalské právní úpravy byla mateřská společnost odpovědná za závazky dceřiné 

společnosti vzniklé před nebo po uzavření dohody o ovládání, a to po celou dobu její platnosti, 

jedná se tedy o společnou a nerozdílnou odpovědnost mateřských společností vůči věřitelům svých 

dceřiných společností. Toto pravidlo se ale vztahovalo pouze na společnosti, které mají sídlo 

v Portugalské republice. Portugalské právo neupravovalo situaci, kdy mateřská společnost měla 

sídlo v jiném členském státě. Společnost Impacto Azul v návaznosti na takovou úpravu namítala, 

že uvedené rozdílné zacházení mezi mateřskými společnostmi, které mají či nemají sídlo 

v Portugalské republice, je v rozporu s evropským právem, konkrétně s článkem 49 Smlouvy o 

fungování Evropské unie204, který ukládá povinnost odstranit omezení svobody usadit se.205 

 

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí o předběžné otázce konstatuje, že se v daném 

případě nejedná o omezení svobody usazování ve smyslu článku 49 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, neboť zacházení přiznané mateřským společnostem v portugalské vnitrostátní 

úpravě není omezením svobody usazování ve smyslu článku 49 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. Soud také uvádí že vzhledem k tomu, že právní úprava skupin společností není na unijní 

úrovni harmonizována, mají členské státy v zásadě nadále pravomoc k určení práva použitelného 

na dluh spojené společnosti. Dále uvádí možnost členského státu legitimně zlepšit nakládání s 

pohledávkami skupin přítomných na jeho území. A tak se vnitřní právní úprava Portugalské 

republiky týkající se skupin společností užije i na zahraniční osobu.206  

 

Soudní dvůr Evropské unie na základě uvedeného rozhodnutí o předběžné otázce ponechává 

úpravu podnikatelských seskupení na každém členském státu samostatně. Musíme zde ale 

rozlišovat situaci, kdy osoba zahraničního práva ovlivní také zahraniční ovlivněnou osobu, pak se 

tento vztah bude řídit právem, kterým se řídí status ovlivněné osoby.207 Jak uvádí Bohumil Havel 

„rozhodným faktem pro rozhodné právo tak bude status ovlivněné osoby, nikoliv status osoby 

vlivné“.208 Zároveň soudní příslušnost žalovaných osob bude třeba posuzovat samostatně se 

zohledněním mezinárodního práva procesního. 209 Z uvedených poznatků vyplývá, že osoba 

 

204 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 49 „…jsou zakázána omezení při zřizování 

zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu usazenými na území 

jiného členského státu...“. 
205 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 6. 2019, věc C- 186/12.  
206 Tamtéž. 
207 Viz HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 200. 
208 Tamtéž. 
209 Tamtéž. 
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zahraničního práva může být vlivnou osobou, na kterou se bude vztahovat ustanovení § 71 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích, ale za podmínky, že ovlivněnou osobou bude pouze tuzemská 

obchodní korporace. 

 

4.2.3 Zástupce a zmocněnec  

Otázkou, zdali může být zástupce a zmocněnec ovlivněné osoby podle ustanovení § 441 

občanského zákoníku vlivnou osobou, se zabývaly české soudy. Městský soud v Praze se ve svém 

rozhodnutí ze dne 13. dubna 2017 zabýval otázkou, zda může být vlivnou osobou osoba zmocněná 

obchodní korporací k jednání vůči třetím osobám a zda po ní může požadovat z tohoto titulu 

náhradu škody společnickou žalobou. Jednalo se zde o spor, kdy se společnost European Property 

Management, spol. s.r.o., (dále jen „EPM“) zastoupená jejím společníkem – společností NEHIR 

PROPERTY INC. – domáhala po žalované Karin H. zaplacení částky 24.200 Kč. Společnost EPM 

má dva společníky, a to společnost NEHIR PROPERTY INC. a společnost MANTA RAY 

MANAGEMENT S.A., kdy každá z nich disponuje v EPM podílem o velikosti 50 %.  Dále 

společnost EPM již od 2. srpna 2014 neměla statutární orgán a jediný, kdo za společnost mohl 

jednat vůči třetím osobám, byla Karin H. jako zmocněnkyně obchodní korporace.210  

 

Žalobkyně – společnost EPM – uvedla, že Karin H. je osobou blízkou ekonomického vlastníka 

společnosti MANTA RAY MANAGEMENT S.A. a proto lze Karin H. považovat za vlivnou 

osobu. Uvádí také, že dne 9. února 2015 Karin H. provedla úhradu částky 24.200 Kč z účtu 

společnosti EPM a není zřejmé, z jakého důvodu byla tato platba provedena, neboť žalovaná Karin 

H. nevyhověla výzvě společnosti NEHIR PROPERTY INC. a nepředložila jí vyžádané podklady, 

čímž společnosti EPM vznikla škoda. Zároveň společnost doplnila, „že odborná právní nauka 

jednoznačně uzavřela, že vlivnou osobou může být kdokoliv, a to i např. majoritní věřitel, jak 

uzavřel Krajský soud v Brně.“ K tomu dodala, že kdyby nebyla Karin H. vlivnou osobou, vedlo 

by to k odepření spravedlnosti, neboť by se společnost, resp. společníci bez obsazení statutárního 

orgánu, nemohli proti žalované jinak bránit.211 

 

 

210 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13.4.2017, č.j. 73 Cm 64/2016 – 102. 
211 Tamtéž. 
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Žalovaná Karin H. uvedla, že není vlivnou osobou, neboť žalobkyni zastupuje na základě 

mandátní smlouvy, podle které je to společnost EPM, kdo jí uděluje pokyny. Zároveň na základě 

této mandátní smlouvy, a k tomu jí udělené plné moci, je oprávněna společnost zastupovat jen 

v omezeném rozsahu (nemůže ku příkladu uzavírat pracovní smlouvy, podepisovat účetní závěrky 

atd.)212  

 

Soud se zde nejdříve zabýval otázkou, zda může být žalovaná Karin H. vlivnou osobou 

společnosti EPM a vycházel při tomto zjištění z ustanovení § 71 zákona o obchodních korporacích. 

Při výkladu definice vlivné osoby městský soud postupoval stejně, jak je uvedeného výše a určil, 

že vlivnou osobou je každý, kdo pomocí svého vlivu rozhodujícím a významným způsobem ovlivní 

chování obchodní korporace k její újmě. K negativnímu vymezení vlivné osoby zastal také stejné 

stanovisko, ke kterému bylo dospěno i v této práci. A to takové, že se jedná o volené či jmenované 

členy orgánů obchodní korporace, prokuristu a další osoby v obdobném postavení jako např. 

likvidátor, opatrovník nebo insolvenční správce.213  

 

Městský soud svůj výklad pro zařazení dalších osob v obdobném postavení do negativní 

definice ovlivnění opírá ale o to, že obchodní korporace coby právnická osoba ve smyslu 

ustanovení § 20 občanského zákoníku jedná prostřednictvím svých orgánů. Na základě toho je 

podle soudu nutné chápat ovlivnění obchodní korporace tak, že je ovlivněn právě ten konkrétní 

orgán obchodní korporace. Tudíž volení a jmenovaní členové orgánů obchodní korporace, 

prokurista a další osoby v obdobném postavení nemohou být vlivnými osobami vůči obchodní 

korporaci, neboť tyto osoby jsou ty, vůči nimž je vliv vykonáván. Současně nemohou být tedy i 

těmi, kteří obchodní korporaci ovlivňují.214  

 

Na základě uvedených poznatků soud dospěl k závěru, že žalovaná Karin H. jako zmocněnec 

společnosti EPM není vlivnou osobou. Soud své tvrzení dále podpořil tím, že v posuzované době 

byla žalovaná Karin H. jedinou osobou, která mohla za společnost EPM jednat navenek v rozsahu 

zmocnění. Logicky je tak jediná, kdo mohl uskutečnit platbu 24.200 Kč, a „proto platí, že 

představuje-li platba částky 24.200 Kč chování žalobkyně na uskutečněné na základě ovlivnění, 

jak tvrdí žalobkyně, tak že žalovaná musela být naopak osoba, vůči které byl onen vliv vykonán. 

 

212 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13.4.2017, č.j. 73 Cm 64/2016 – 102. 
213 Tamtéž. 
214 Tamtéž. 
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Tedy že platí, že žalovaná je cílem ovlivnění, neboť o ovlivnění žalobkyně s úmyslem docílit 

určitého chování navenek může jít jedině tehdy, dojde-li k ovlivnění žalované, která byla v 

posuzované době jedinou osobou oprávněnou jednat za žalobkyni navenek, a to jen v rozsahu 

zmocnění.“215 

 

Soud dále uvádí také další důvod na podporu svých tvrzení, proč by měla zmocněnkyně 

obchodní korporace spadat do negativní definice vlivné osoby podle ustanovení § 71 odst. 5 

zákona o obchodních korporacích. Vedle prokuristy a osob v obdobném postavení je na základě 

logické metody výkladu pomocí argumentu a fortiori a maiori ad minus potřeba mezi ně zařadit i 

žalovanou Karin H. Opírá se o ustanovení § 445 občanského zákoníku, které uvádí, že udělením 

prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu ke všem právním 

jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, k nimž se vyžaduje zvláštní 

plná moc, s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitých věcí, ledaže je i k tomu výslovně 

udělena. Na rozdíl od ustanovení § 441 občanského zákoníku, které uvádí, že pokud si to strany 

ujednají, jedna z nich zastupuje druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec, a že zmocnitel 

uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. V uvedeném případě je zmocněnkyně Karin H. 

oprávněna zastupovat společnost EPM jen v omezeném rozsahu a nemůže ku příkladu uzavírat 

pracovní smlouvy, podepisovat účetní závěrky atd. Dle logického srovnání má Karin H. coby 

prostá zmocněnkyně oproti prokuristovi mnohem menší rozsah oprávnění jednat za obchodní 

korporaci. Na podporu svých závěrů soud uvádí, pokud by byla žalobkyně vlivnou osobou „potom 

by to znamenalo, jednak že žalovaná využila svůj vliv vůči sobě samé, aby sama sebe, coby jedinou 

osobu oprávněnou v posuzované době jednat za žalobkyni, ovlivnila a docílila žádoucího chování 

žalobkyně, jednak že stejně tak by mohl vykonat vliv vůči sobě samému i statutární orgán obchodní 

korporace, tj. např. jednatel, nebo prokurista obchodní korporace. Jak patrno, tento závěr vede k 

nesmyslným závěrům a jej třeba pomocí pravidla argumentu ad absurdum odmítnout.“216  

 

Tvrzení žalobkyně se opírá o soudní výklad starší právní úpravy rozhodnutím Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 25. června 2009217, který potvrzuje, že ustanovení § 66 odst. 6 

obchodního zákoníku o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti se vztahuje na 

všechny osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti nebo jiné skutečnosti ovlivňují 

 

215 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13.4.2017, č.j. 73 Cm 64/2016 – 102.. 
216 Tamtéž 
217 Usneseni Nejvyššího soudu ze dne 25.06.2009, sp.zn. 29 Cdo 3663/2008. 
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podstatným způsobem chování společnosti. A to i přesto, že nejsou orgány ani členy orgánů 

společnosti a zároveň bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Městský soud toto tvrzení 

neshledal jako důvodné a tvrdí: „Tento soudní výklad se totiž týkal právní úpravy, která byla 

postavena na konceptu, že orgány právnické osoby jednají jménem této právnické osoby, kdežto 

současná právní úprava vychází z konceptu, podle kterého i orgány právnické osoby jednají za 

právnickou osobu.“. Zároveň uvádí, že současná právní úprava stojí na takové koncepci, kdy 

všichni, kdo jsou oprávnění jednat za právnickou osobu, jsou jejími zástupci. Přičemž soud dodal, 

že se zde jednalo o případ, kdy třetí osoba ovlivnila jednatele obchodní korporace, což potvrzuje 

závěr Městského soudu v Praze. Z toho plyne, že pokud někdo ovlivní obchodní korporaci, tak tím 

ovlivní orgán obchodní korporace, který je oprávněn učinit jednání, kterého chce vlivná osoba 

svým vlivem docílit. Soud žalobu společnosti EPM zamítl, neboť poukázal, že žalovaná Karin H. 

není ze své pozice zmocněnkyně společnosti EPM osobou vlivnou podle § 71 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích a nemohla tudíž využít žádný vliv vůči žalobkyni k újmě žalobkyně.218 

 

S takovým závěrem soudu nelze souhlasit, neboť vycházejíc z principů nastíněných výše se 

soud svým výkladem neztotožnil s výkladem odborné právní nauky, ač sám ve svém rozhodnutí 

uvádí, že ano. Při výkladu negativního výčtu v ustanovení § 71 odst. 5 zákona o obchodních 

korporacích uvádí, že ho odborná právní nauka vykládá tak, „že se jedná o volené či jmenované 

členy orgánů obchodní korporace, prokuristu a další osoby v obdobném postavení, jako např. 

likvidátor, opatrovník nebo insolvenční správce. Zdejší soud se přitom s tímto výkladem odborné 

právní nauky ztotožňuje.“219 K tomuto výkladu došel ale soud nesprávně užitým logickým 

výkladem argumentu a fortiori a maiori ad minus a to: platí-li něco pro prokuru, musí to platit i 

pro užší úpravu zastoupení obchodní korporace, viz ustanovení § 445 a § 441 občanského 

zákoníku. Odborná právní nauka ale zařazení likvidátora, insolvenčního správce a opatrovníka do 

negativní definice ovlivnění odůvodnila tím, že tyto vyjmenované osoby mají povinnost péče 

řádného hospodáře či odborné péče a budou-li ovlivňovat chování obchodní korporace k její újmě, 

budou je stíhat pravidla pro náhradu újmy pro porušení péče řádného hospodáře či odborné péče.220  

Zmocněnec podle ustanovení § 441 občanského zákoníku nemá povinnost péče řádného 

 

218 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13.4.2017, č.j. 73 Cm 64/2016 – 102. 
219 Tamtéž. 
220 Viz HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 209 a DOLEŽIL, Tomáš In LASÁK a kol. 2014 

op. cit., str. 597. 



46 

 

hospodáře, ani povinnost jednat s další odbornou péčí a zákon u něj jiný nástroj ochrany před jejich 

vlivem v obchodní korporaci nenabízí.  

 

Společnost EPM se ve věci odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, který dne 13. prosince 2017 

dospěl k závěru, že je předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2017 po 

právní i skutkové stránce správné a rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdil. Svá tvrzení 

odvolací soud odůvodnil takto: „I v případě, že zákon stanoví, že ustanovení § 71 odst. 5 zákona 

o obchodních korporacích o ovlivnění se nepoužije na jednání členů orgánů ovlivněné osoby a 

prokuristy, aniž by výslovně uváděl další osoby, mělo by být nahlíženo stejným způsobem na 

všechny osoby, jež odpovídají obchodní korporaci podle konkrétní smlouvy, případně podle 

zákonných standardů péče řádného hospodáře resp. odborné péče“ Tím nám odvolací soud sice 

jiným výkladovým pravidlem než Městský soud v Praze zařazuje do negativní definice ovlivnění 

osoby, které na základě zákona nebo na základě smlouvy (např. na základě smlouvy mandátní) 

právně jednají (činí právní úkony) přičitatelné obchodní korporaci.221  

 

Soud touto intepretací otevřel například možnost zpronevěry v obchodní korporaci. 222 Příklad 

přináší ve své publikaci Pavel Hanžl, a to za situace, kdy by jednatel před koncem svého funkčního 

období zplnomocnil třetí osobu k jednání za společnost a tato osoba by poté vyvedla ze společnosti 

majetek. 223 Po skončení funkčního období může funkce jednatele zůstat uvolněná a nebude možné 

využít ani institutu vlivné osoby.224 V případě projednávaného případu za společnost mohla jednat 

pouze uvedená zmocněnkyně, která kdyby opravdu způsobila společnosti újmu, nebude jí nejspíše 

chtít vyrovnávat společnosti, natož podat sama na sebe žalobu. Soud tímto rozhodnutím zabránil 

právu společníka domáhat se společnickou žalobou za společnost náhrady újmy proti vlivné osobě 

– zmíněné zmocněnkyni. Kdyby skutečně byla společnosti způsobena újma jednáním 

zmocněnkyně, společnost se jí v tomto případě, kdy za ní může jednat pouze uvedená 

zmocněnkyně, nemá jak domoci. 

 

 

221 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13.12.2017, č.j. 6 Cmo 135/2017–131. 
222 HANŽL, Pavel 2018 op. cit. 
223 Tamtéž. 
224 Tamtéž. 
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4.2.4 Věřitel 

Do pozice vlivné osoby může vstoupit kdokoliv, kdo pomocí svého vlivu ovlivní 

kvalifikovaným způsobem chování obchodní korporace osoby k její újmě s omezením negativního 

vymezení vlivné osoby v ustanovení § 71 odst. 5. Vztah věřitele jako vlivné osoby a ovlivněné 

osoby vzniká na základě právního titulu a může jím být jak věřitel většinový či menšinový, tak 

dobrovolný či nedobrovolný. Není ale možné zařadit automaticky věřitele jako vlivnou osobu 

v obchodní korporaci na základě jeho právního titulu v korporaci. Vycházejíc z poznatků výše 

bude vždy nutné zkoumat, jaký reálný vliv věřitel v obchodní korporaci vykonává a nesmí být 

zařazen pod osobu vlivnou bez dalšího: Vliv musí splňovat kumulativní podmínky stanovené 

v ustanovení § 71 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

 

Je zjevné, že věřitel může být vlivnou osobou, ale je třeba se zároveň zamyslet, jak častý jev 

to bude v běžném praxi. Jak často bude mít věřitel možnost realizovat „vliv“ v obchodní korporaci. 

Neboť v obligačním právu je očekávatelné, že běžný věřitel, který poskytl dlužníkovi peněžité 

plnění, své pohledávky zajistí a jinak zaopatří proti případnému pozdějšímu neplnění.225 Sjednané 

nástroje pro posílení pozice věřitele v rámci obligačního vztahu tedy nemůžou být brány jako 

„vliv“ věřitele v obchodní korporaci podle ustanovení § 71 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Věřitel zároveň může mít těmito nástroji sjednaný vliv, ale nemusí ho vykonávat.226 

Bude tedy třeba zkoumat, zda v každém konkrétním případě věřitel může mít vliv na chování 

obchodní korporace a pokud ano, zda ho využil a ovlivnil obchodní korporaci podle ustanovení 

§ 71 odst. 1. Je nutné ještě zmínit, že věřitel není automaticky ani ovládající osobou podle 

ustanovení § 74 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, který uvádí, že ovládající osobou je ten, 

kdo může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.227 Bude zase záležet 

na posouzení každého věřitele, zda svými sjednanými nástroji může přímo či nepřímo uplatňovat 

rozhodující vliv. 

 

225 HAVEL, Bohumil 2016 op. cit., str. 524. 
226 Tamtéž. 
227 Tamtéž. 
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4.2.5 Společník  

V rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 13. prosince 2017 ve věci, zda může být 

zmocněnec či zástupce ovlivněné osoby její vlinou osobou, soud konstatuje nad rámec 

projednávané věci tvrzení dotýkající se postavení společníka ovlivněné osoby jako její vlivné 

osoby. Konstatuje tedy, že zastává právní názor, kdy lze mezi členy orgánů uvedené v § 71 odst. 

5 zákona o obchodních korporacích (negativní vymezení vlivné osoby) zařadit i společníky 

ovlivněné osoby. Soud to odůvodňuje tvrzením, že „jednotliví členové orgánů obchodní 

korporace odpovídají korporaci, případně věřitelům za újmu způsobenou jednáním v rozporu s 

péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 zákona o obchodních korporacích, případně podle 

smlouvy a podle speciálních ustanovení zákona o obchodních korporacích (např. § 53, § 62, § 68 

zákona o obchodních korporacích). Ustanovení § 71 zákona o obchodních korporacích tak dopadá 

na nejširší okruh osob, nadaných formálním i neformálním vlivem na právní jednání obchodní 

korporace s dopady do jejího hospodaření i její majetkové sféry, u nichž by se případné náhrady 

za negativní důsledky takovéhoto vlivu na hospodaření korporace nebylo možno domoci podle 

jiných ustanovení zákona.“228  

 

Vrchní soud v Praze tím konstatuje velmi přelomovou myšlenku, která se absolutně rozchází 

s konceptem ovlivnění tak, jak ho vnímá tato práce a také jak ho vnímá odborná právní nauka, 

ve které na tuto otázku najdeme jasnou doktrinální schodu.229 Na základě podrobné analýzy výše 

musí být společník obchodní korporace pro splnění zamýšleného konceptu nejen ovlivnění, ale i 

ovládání a řízení, vyňat z negativního vymezení vlivné osoby v ustanovení § 71 odst. 5. Z toho 

vyplývá, že při splnění kumulativních podmínek ovlivnění podle ustanovení § 71 odst. 1 je 

společník povinen uhradit obchodní korporaci újmu. Toto tvrzení podporuje i odborná právní 

nauka, kde se můžeme setkat i s tvrzeními, že vlivnými osobami budou v českém právním řádu 

nejčastěji významní společníci ovlivněné osoby.230 Soud své tvrzení podporuje tím, že společník 

jako člen orgánu obchodní korporace odpovídá korporaci a věřitelům za újmu způsobenou 

jednáním v rozporu s péčí řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 159 občanského zákoníku, 

 

228 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13.12.2017, č.j. 6 Cmo 135/2017–131. 
229 Viz ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 195 a HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 

203. 
230 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 205. 
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případně podle smlouvy a podle speciálních ustanovení zákona o obchodních korporacích 

v ustanoveních § 53, § 62, § 68 zákona o obchodních korporacích.  

 

S tímto závěrem nelze souhlasit. Při negativním vymezení vlivné osoby je podrobně rozebráno 

tvrzení, že společníci nespadají pod ustanovení § 159 občanského zákoníku a nemají povinnost 

jednat s péčí řádného hospodáře. Jedinou doktrinální neshodou v této otázce je, zda má péči 

řádného hospodáře společník veřejné obchodní korporace a komplementář komanditní 

společnosti.231 Pokud by soud vycházel z těchto závěrů, mohl by zařadit pod ustanovení § 71 

odst. 5 maximálně zmíněné společníky osobních společností. Rozhodně ale ne ostatní společníky, 

kteří nemají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Tvrzení, že se na společníky vztahují 

ustanovení § 53, § 62, § 68 zákona o obchodních korporacích je nesprávné, neboť ustanovení § 70 

zákona o obchodních korporacích vylučuje užití těchto ustanovení na nejvyšší orgán kapitálové 

společnosti a družstva. Vycházím tedy ze závěru, že jedinými možnými společníky, kteří by se 

dali vyloučil z režimu ovlivnění, jsou společníci veřejné obchodní společnosti a komplementář 

komanditní společnosti. A to pouze, pokud by byli zároveň členy statutárního orgánu. 

 

Odborná literatura zastává dokonce názor, že pokud bude vykonávat společník vliv v souběhu, 

tedy bude-li společník a zároveň člen orgánu ovlivněné osoby s péči řádného hospodáře, použijí 

se na něj pravidla pro ovlivnění jakožto lex specialis z důvodu, že je společník.232 S názorem užít 

ovlivnění lex specialis ve vztahu ke společníku obchodní korporace a vyhnout se tím použití 

odpovědnosti pro porušení péče řádného hospodáře se neztotožňuji. Vycházím tak z funkce 

ustanovení § 76 odst. 3 a ustanovení § 68 zákona o obchodních korporacích. Neboť člen 

statutárního orgánu obchodní korporace musí jednat s péčí řádného hospodáře a ručí za určitých 

podmínek za splnění jejích povinností při jejím úpadku. Jak již bylo zmíněno v kapitole, která se 

věnuje odpovědnosti vlivné osoby, ustanovení o ručení při úpadku obchodní korporace nelze 

vztáhnout na každou vlivnou osobu. Logicky z toho vyplývá, že při souběhu role společníka a 

člena statutárního orgánu budou mít věřitelé větší možnost ochrany při úpadku obchodní korporace 

vůči osobě, která jedná s péčí řádného hospodáře.  

 

 

231 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 209 a LASÁK, Jan In LAVICKÝ, Petr a kol. 2014 

op. cit., str. 817, podrobněji vysvětleno u negativního vymezení vlivné osoby. 
232 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 209. 
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Závěr, že společník není vlinou osobou, lze těžko přijmout a bude nutné počkat, jak se k tomuto 

pojetí postaví budoucí judikatura.233 Tímto pojetím soud institut vlivné osoby velmi omezil a může 

se v budoucnosnu stát, že nebude v právní praxi využíván. De lege ferenda by proto bylo vhodné 

v ustanovení 71 odst. 5 zákona o obchodních korporacích vyjasnit znění negativního vymezení 

vlivné osoby, například tak, že se ustanovení § 71 odst. 1 ne nepožije na osoby, které mají 

povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 

 

4.2.6 Zaměstnanec  

Vliv na ovlivněnou osobu může být vykonáván i prostřednictvím jejích zaměstnanců, zda ale 

může zaměstnanec naplnit pravidla o důsledcích vlivu v ustanovení § 71 odst. 1 zákona o 

obchodních korporací, není z dikce zákona úplně jasné. Nejdříve je potřeba si uvědomit, že 

zaměstnanec vykonává svou funkci zejména podle pracovní smlouvy a předpisů pracovního 

práva.234  V pracovněprávních vztazích jsou odpovědnost a povinnosti zaměstnance upraveny se 

specifickými odlišnostmi.235 Zaměstnanec podléhá standardům péče a pravidlům vycházejících 

právě z právních předpisů pracovního práva a ne práva obchodního.236   

 

 V právní teorii panuje shoda, že zaměstnanec ovlivněné osoby se může výkladem podřadit 

pod negativní vymezení vlivné osoby v ustanovení § 71 odst. 5 zákona o obchodních 

korporacích.237  Zaměstnanci stejně jako členové statutárního orgánu odpovídají za své chyby 

podle určité péče a podléhají právním následkům za porušení své standartní péče stanovené 

nejčastěji v pracovní smlouvě.  Tím lze dovodit, že zde není prostor pro další možnou odpovědnost 

podle ustanovení o ovlivnění v zákoně o obchodních korporacích. Jiná situace by ale mohla nastat, 

pokud by zaměstnanec překročil svůj rámec svěřených pravomocí a zasahoval tak například do 

obchodního vedení ovlivněné osoby. V takovémto případě by se o zaměstnanci ovlivněné osoby 

dalo uvažovat i jako o osobě vlivné podle zákona o obchodních korporacích.  

 

 

233 HANŽL, Pavel 2018 op. cit. 
234 HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 203. 
235 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 196 . 
236 Tamtéž.  
237 ČECH, Petr; ŠUK, Petr 2016 op. cit., str. 196 a HAVEL, Bohumil In ŠTENGLOVÁ a kol. 2017 op. cit., str. 203. 
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4.2.7 Další osoby v postavení vlivné osoby 

Uvedený výčet osob, které se mohou ocitnout v postavení vlivné osoby, není zdaleka 

vyčerpávající. Z principů shrnutých v práci lze ale dovozovat, že vlivnou osobou může být řada 

velmi různorodých osob jak uvnitř společnosti, tak i mimo ni. Dalšími možnými vlivnými osobami 

může být významný odběratel nebo dodavatel, důležitý obchodní partner atd. Je logické, že 

vyjmenovat všechny možné osoby v postavení vlivné osoby je nemožné, ale i nežádoucí. Práce 

ale odráží obecné principy institutu vlivné osoby a základní pojetí jeho chápání, tím lze její výklad 

problematických ustanovení aplikovat i na další obdobné osoby, které se ocitnou v obdobném 

postavení.  
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Závěr 

Cílem práce bylo zanalyzovat a následně zhodnotit platnou právní úpravu institutu vlivné 

osoby. Práce je zaměřena na podstatu institutu vlivné osoby a východiskem pro její analýzu se 

staly první tři kapitoly pojednávající o podnikatelských seskupeních, ovlivnění a její odpovědnosti. 

Tím práce položila základy pro čtvrtou kapitolu, která je zaměřena již výlučně na vymezení osob 

v postavení vlivné osoby a jejich specifika, nicméně značně vychází ze závěrů předešlých kapitol. 

Zvláště třetí a čtvrtá kapitola se věnuje aplikačním a výkladovým problémům, které vyvstávají při 

využívání institutu vlivné osoby a setkává se s nimi odborná literatura, judikatura i právní praxe.  

 

Práce měla rovněž za cíl představit a navrhnout možná teoretická řešení aplikačních a 

výkladových problémů a zhodnotit současnou právní úpravu. Právní institut vlivná osoba, tak jak 

je upravena v českém právním řádu, nemá v jiných právních řádech obdobu. Je to značně 

originární tvorba zákonodárce. Z toho vyplývá, že při aplikačních a výkladových problémech je 

nutné hloubkové analýzy řešení, jelikož se právní praxe při řešení problémů nemůže inspirovat 

dlouhodobě prověřeným modelem. Práce měla rovněž za cíl identifikovat úskalí právní úpravy 

vlivné osoby, které vyplynuly z právní praxe a na které upozorňuje doktrinální literatura. Tento cíl 

byl splněn napříč celou prací v rámci analýzy podnikatelských seskupení, jednotlivých aspektů 

ovlivnění a práv a povinností vlivné osoby. 

 

Za tímto účelem byl nejprve představen pojem podnikatelských seskupení v platné právní 

úpravě, stejně jako jeho komparace s historickým vývojem právní úpravy podnikatelských 

seskupení a představení podnikatelských seskupení na půdě Evropské unie. První kapitola se 

zároveň věnuje jednotlivým pojetím stupňů podnikatelských seskupení, neboť v tomto ohledu si 

dostupné zdroje notně odporují. Tím byly položeny základy pro analýzu vlivné osoby v dalších 

kapitolách.  

 

Třetí kapitola pojednává o právech a povinnostech vlivné osoby. V této kapitole se práce 

potýká s jedním z nejproblematičtějších ustanovení §76 odst. 3 zákona o obchodních korporacích 

týkající se ručení vlivné osoby při úpadku ovlivněné osoby. De lege ferenda by proto bylo vhodné 

v uvedeném ustanovení vyjasnit tak, aby odkaz na ručení vlivné osoby postihoval pouze vliv, 

kterým by vlivná osoba způsobila nečinnost člena statutárního orgánu korporace, které hrozí 

úpadek. 
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Těžištěm práce je čtvrtá kapitola zaměřená v souladu s tématem práce na vymezení postavení 

vlivné osoby a uvedení tak obecných principů při posuzování, kdo vlivnou osobou je a kdo ne. 

Cílem bylo uvést řešení problematických aspektů a kriticky je zanalyzovat, popřípadě navrhnout 

de lege ferenda a vyjasnit znění některých ustanovení. Klíčový je také rozbor rozhodovací praxe 

českých soudů a kritické zhodnocení rozhodnutí soudů a jeho východisek. Tato analýza institutu 

vlivné osoby nenabídla jednoznačnou odpověď ohledně sjednocení pohledu na vlivnou osobu a 

vyřešení výkladových a aplikačních problémů. Práce fakticky přinesla do současné právní úpravy 

ovlivnění nestandardní závěry a rozbíhá se s pojetím vlivné osoby odbornou literaturou. Na 

základě odlišných stanovisek se práce pokouší ujasnit výkladové problémy a zaujmout úvahy de 

lege ferenda.   

 

V souhrnu lze tvrdit, že práce provedla stanovené cíle, neboť realizovala analýzu institutu 

vlivné osoby v platné právní úpravě, zhodnotila při tom závěry odborné literatury a provedla 

rozbor judikatury, která do značné míry vnesla do současné právní praxe nové pojetí jednotlivých 

částí institutu vlivné osoby. Povrchně byla také komparativně představena právní úprava 

v zahraničí prostřednictvím inspiračních zdrojů pro tvorbu institutu vlivné osoby. Zároveň v 

souladu s tématem práce byl dán důraz na samotné pojetí vlivné osoby a stanovenými obecnými 

principy je dáno východisko, jak postupovat při zjišťování zda k ovlivnění došlo. Práce ve svém 

závěru na základě judikatury dospěla k velkým rozkolům pojímání vlivné osoby a otevřela prostor 

pro další diskusi. Jak napovídá poslední kapitola, i v otázkách, ke kterým se jednotně staví 

doktrinální literatura, nemusí být až tak jasné řešení a je třeba čekat, co dalšího k pojetí vlivné 

osoby přinese judikatura. Práce tedy vyvolává další diskusi nad pojetím institutu vlivná osoba a 

bude nutné vyčkat na další soudní rozhodnutí. Pokud se současné pojetí vlivné osoby v soudní 

rozhodovací praxi nezmění, dá se konstatovat, že upírat se cestou originární tvorby nebylo úplně 

nejlepší řešení a z tak zajímavého institutu se záhy může stát institut „mrtvý“.  
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Seznam zkratek 

zákon o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů  

obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

obč. zák. – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

insolvenční zákon – Zákon č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 

znění pozdějších předpisů.  

sp. zn. – spisová značka 

Sb. – Sbírka zákonů 
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Vlivná osoba 

Abstrakt 

Předmětem této práce je právní institut vlivné osoby, který vnikl do českého právního řádu 

rozsáhlou rekodifikací soukromého práva, kdy 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 

Sb. o obchodních společnostech a družstvech a zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Práce 

je především zaměřena na identifikování a analýzu specifik tohoto právního institutu, jeho 

přínosu do práva obchodních korporací a rovněž jeho využití v právní praxi. Metodikou práce 

je analýza platné právní úpravy ovlivnění v komparativním kontextu vývoje právní úpravy, 

právní praxe a odborné literatury. Tato práce je rozdělena celkem do pěti kapitol. V první 

kapitole je nejprve představen pojem podnikatelských seskupení jako projev ekonomické 

koncentrace, charakteristika podnikatelských seskupení a jejich formy. V další části je již 

popsán stručný vývoj právní úpravy podnikatelských seskupení na českém území, hlavně jeho 

úprava v zákoně č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a inspirační zdroje tuzemské právní úpravy 

při rekodifikaci. Zároveň je zde popsána úprava práva podnikatelských seskupení na úrovni 

Evropské unie a jeho vývoj. Dále je analyzováno základní schéma právní úpravy 

podnikatelských seskupení tuzemské právní úpravy a jeho jednotlivé stupně. Třetí kapitola se 

věnuje platné právní úpravě ovlivnění v zákoně o obchodních korporacích s tím, že odráží i 

diference oproti předešlé právní úpravě a také vymezuje pojmové znaky ovlivnění, způsob 

realizace vlivu, charakteristiku významnosti vlivu a vznik škody. Čtvrtá kapitola je zaměřena 

výhradně na odpovědnost vlivné osoby. A to na charakteristiku povinnost vlivné osoby hradit 

újmu obchodní korporaci, možnost zproštění vlivné osoby k náhradě újmy a ručení vlivné osoby 

za dluhy obchodní korporace. Poslední pátá kapitola této diplomové práce se na základě analýzy 

platné právní úpravy, judikatury a odborné literatury dobírá skutečného obsahu institutu vlivné 

osoby a vymezením kdo může být v postavení vlivné osoby. Na základě zhodnocení platné 

právní úpravy jsou zde formulovány úvahy de lege ferenda, jež by mohly přispět ke zlepšení 

právní úpravy ovlivnění v českém právním řádu. 

 

 

 

 

Klíčová slova: vlivná osoba, ovlivnění, podnikatelská seskupení 



61 

 

Influential person 

Abstract 

The theme of this thesis is a legal understanding of the term ‘influential person’ which 

entered the Czech legal system due to significant changes in private law, especially when the 

Act no. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives and the Act no. 89/2012 

Coll., Civil code came into effect. The thesis is primarily focused on identifying and analyzing 

the particularities of the term, its contribution to the law of business corporations and also its 

use in legal practice. The thesis relies on the methodology of analyzing the valid legal enactment 

of influence in comparison to its evolution, legal practice and scholarly literature. The thesis is 

divided into five chapters in total. The first chapter introduces the term corporate group as a 

sign of economic concentration, and subsequently the specifics and forms of corporate groups 

are being discussed. The next part briefly describes the evolution and basic scheme of legal 

enactment of corporate groups in the Czech Republic, especially the changes in the Act no. 

513/1991 Coll., Commercial code and the local sources involved in the enactment. Furthermore 

it also explores the legal enactment of corporate groups according to the European Union. The 

third chapter deals with the valid legal enactment of influence according to the law of business 

corporations, presents differences to the previous legal enactment and explains influence based 

on its characteristics, ways of  its realization, its importance and occurrence of damages. The 

fourth chapter is primarily focused on responsibilities and liabilities of influential person, 

especially the obligation to settle damages to business corporations, the possibility of exemption 

from damage settlements and liability of influential person for business corporation debt. The 

final chapter, based on the previous analysis of valid legal enactment, jurisdiction and scholarly 

literature, reveals the true nature of influential person and who could factually be in the position 

of influential person.  Based on the evaluation of valid legal enactment the thesis presents 

theorizations de lege ferenda which could effectively contribute to improvement of legal 

enactment in the Czech legal system. 
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